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RESUMO: 

As relações comerciais observadas no início do século passado se baseavam no 

atendimento personalizado, em que cada cliente era recebido pessoalmente pelo dono da 

loja, que por sua vez conhecia a clientela e suas principais necessidades. Com a 

massificação da produção e o surgimento dos grandes magazines e shopping centers, o 

foco das empresas se voltou para produtos e serviços, futor que promoveu o 

distanciamento das relações com os clientes, tornando-os ilustres desconhecidos para as 

empresas. 

Quase um século depois, o advento da Internet prOpICIOU um processo de 

reaproximação entre empresas e clientes, eis que as fronteiras geográficas começaram a 

desaparecer, as empresas locais começaram a atuar e concorrer mundialmente através da 

web, o mercado apresentou-se mais competitivo e os clientes conquistaram maior poder 

de escolha e se tornaram mais voláteis. 

Neste contexto de grandes massas, surge o CRM contemplando um conjunto de 

estratégias que permeiam toda a organização, como por exemplo, a revisão dos 

processos de negócios, a mudança da cultura com o foco no cliente, a automação dos 

serviços de marketing, vendas e atendimento, a disponibilização de multi-canais de 

contato com o cliente e a integração das bases de dados com os canais de interação. 

As estratégias de CRM, com base na revisão dos processos de negócios, na mudança da 

cultura organizacional e na infra-estrutura tecnológica, objetivam estabelecer relações 

individualizadas com uma imensa massa de clientes. Neste sentido, esse trabalho de 

pesquisa intenciona aprofundar os conhecimentos sobre influência do CRM na 

fidelização do cliente. 
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ABSTRACT 

The eommereial relations observed at the beginning at the last eentury were established 

in personal attendanee, as each elient was served by the owner of the business, who 

understood and pereeived the eustomers and their needs. With the mass produetion and 

the arise of the big stores and shopping eenters, the foeus of the eompany turned to the 

products and serviees, fact that eaused the distanee of the relationships :firmed with the 

customers, at present, distinguished anonymous for the eompany. 

Almost a hundred years later, the arrival of the Internet propitiate the proeess of 

eongregation between customers and eompanies, as the geographie frontiers started to 

disappear, the local eompanies actuated and eompeted around the world through the 

web, the market was more eompetitive and the customers acquired more power of 

ehoiee. 

At this large mass context, the CRM appears and brings a group of strategy that 

permeate the whole eorporation, for example, the revisal of the business process, the 

ehanging of the culture into the focus of the customer, the automation of the selling, 

marketing and attendance serviees, the use of several ehannels of contact with the elient 

and the integration of the data base in relation with the interaction ehannels. 

The CRM strategies, based at the revisal of the business proeess, the ehanging of 

eorporate euhure and the technologie structure, objeetifY to establish individual 

relations with a large mass of eustomers. In this manner, the present researeh work has 

the purpose ofmaking a profound study ofthe knowledge about the CRM influenee into 

the customer loyalty. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMÁTICA 

1.1 Contextualização do Problema 

Nas úhimas décadas, o crescente processo de globalização tem proporcionado o 

surgimento de novas oportunidades, da mesma forma que novas ameaças. A 

transferência de tecnologia e do conhecimento para lugares distantes e a integração 

mundial das empresas deram origem a um novo cenário competitivo, consoante ressaha 

Bogmann (2000). 

Figura 1 : Evolução das Relações de Comércio. 
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Fonte: BRONDMO, Hans (2001, p.28). 

Slevin (2001), teria destacado três importantes fases de desenvolvimento que 

transformaram as sociedades modernas; ao citar Giddens (1994), o autor evidencia a 
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intensificação da globalização, a descentradicionalização da sociedade e a expansão e 

intensificação da reflexidade social. Desta forma, o autor busca esclarecer que estas 

fases conjuntas de desenvolvimento resultaram na aceleração da incerteza fabricada no 

recente mundo moderno. 

A tecnologia e os seus efeitos subseqüentes desencadearam um processo de derrubada 

das fronteiras geográficas as quais limitavam o alcance da grande maioria das empresas 

a mercados consumidores nunca dantes permitidos, possibilitando que empresas locais 

e regionais competissem no mercado mundial com os grandes conglomerados 

internacionais capilarizados por todo o planeta, conforme defende Brondmo (2001). 

Mais do que nunca, os negócios estariam subordinados a forças de maior poder de 

mudança como: globalização, a mudança de regras, a junção de indústrias, dentre 

outros. Essas mudanças nos acompanham há algum tempo, contudo atualmente uma 

novidade bem-sucedida estaria contribuindo para esta avalanche de mudanças : o e

business, a Internet, a Web e o comércio eletrônico são os grandes novatos que estariam 

propiciando mais mudanças ligadas à ruptura do sistema de negócios, consoante 

salienta Brown (2001). 

o mercado tem se tornado freqüentemente mais dinâmico, eis que novos produtos, 

serviços e oportunidades surgem instantaneamente e são colocados rapidamente à 

disposição de uma massa de consumidores vasta, diferenciada e exigente. O volume de 

informações, de apelos e de novas ofertas inundam o mercado consumidor, numerosas 

empresas precisam ser cada vez mais competitivas e diferenciadas, principalmente no 

que tange ao modelo de relacionamento com seus clientes, defende Mckenna (1992). 

Segundo Giurlani (2001), o fundamental em tempos de globalização e acirrada 

concorrência é saber aproveitar ao máximo cada interação com os consumidores, 

visando extrair informações valiosas sobre seus hábitos e preferências e com isso traçar 
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perfis que servirão de matéria-prima para aprimorar produtos e serviços que 1hes são 

ofertados, corrigir estratégias, criar campanhas de marketing dirigidas, dentre outras 

ações que permitam acertar os alvos com tiros certeiros, sem desperdiçar munição. Não 

tratar-se-ia apenas de vender em maior escala; ou seja, o objetivo seria conquistar o 

potencial comprador e evitar a perda subseqüente para a concorrência. 

Sob a ótica de Peppers & Rogers (2001), é preciso também estar preparado para 

competir em tempo rea~ transferir o foco nos produtos e em serviços para o foco nos 

clientes, rever e redirecionar os processos internos e externos que objetivem o 

estreitamento nas relações com o cliente. Neste contexto, surgem as estratégias de 

CRM - Customer Relationship Management como relevantes diferenciais, que visam 

tornar as empresas progressivamente mais próximas e identificadas com os seus 

me1hores clientes e conseqüentemente, mais competitivas através de um conjunto de 

estratégias, processos, mudanças culturais e recursos tecnológicos na busca dos 

me1hores resuhados. 

Na úhima década, partimos de uma situação na qual vendíamos produtos ou serviços 

por meio de transações e nos comportávamos como se estivéssemos constantemente em 

um modelo de aquisição de clientes; assim, tentávamos retê-Ios afim de garantir que 

eles vohassem a comprar nossos produtos ou serviços. Atualmente, estaríamos 

começando a estabelecer um diálogo com o cliente, para entender, antecipar sua 

evolução, suas necessidades individuais e maximizar o valor desse relacionamento ao 

longo de sua vida (lifetime value); ou seja, tratar-se-ia da denominação de CRM -

Customer Relatioship Management, confonne defende Brown (2001). 

A disputa pela crescente participação no mercado e a preservação da própria 

sobrevivência, proporcionam com que o relacionamento individualizado e a fidelização 

do cliente assumam um papel cada vez mais importante, consistindo em grande desafio 

que deverá ser vencido pelas empresas que estiverem me1hor preparadas para se 

anteciparem na missão de conhecer o mais profundo e individualmente possível o perfil 
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do seu mercado consumidor. Greenberg (2001) infere que embora a preservação da 

fidelidade do cliente tenha sido um princípio de vendas desde o início da história da 

humanidade, o CRM constitui um enorme avanço para a criação de um sistema que 

possa oferecer os meios para manutenção da fidelidade individual, em um mundo de 

quase 6 bilhões de seres humanos. 

Giurlani (2001) entende que a captação, retenção e fidelização representam as novas 

palavras de ordem. Nesse sentido, o conceito de CRM - Customer Relationship 

Management, ao que parece, já estaria devidamente interiorizado e compreendido pelo 

setor corporativo. Assim, uma empresa pode optar por uma campanha de comunicação 

com o uso da mídia TV e do telemarketing receptivo para realizar a venda. Outras 

empresas podem gerar leads ou vender através de mala direta, como é o caso das 

empresas de cartões de crédito e de venda de assinaturas. Em contrapartida, outra 

parcela de empresas investe grandes somas nas soluções de call center e de e-

commerce. 

Consta que os consumidores preferem celebrar negócios com empresas que ofereçam 

serviços agregados a seus produtos antes, durante e após a venda. A empresa conquista 

um diferencial competitivo quando oferece esta perspectiva. A garantia de um 

relacionamento personalizado e administrado convenientemente se torna mais 

exeqüível dentro de uma estratégia de CRM, que possibilita a operacionalização e a 

gestão das relações, tanto no aspecto qualitativo quanto quantitativo, potencializando o 

conhecimento a respeito dos mesmos. 

Sanches (2001) sustenta que como todos negócios consistem essencialmente na 

manipulação de informações, os avanços da tecnologia da informação têm determinado 

expressivos impactos sobre a criação de valor. As ações são certamente interessantes, 

entretanto de certa forma divorciadas da filosofia de fazer negócios, da estratégia mais 

ampla, cujo compromisso seria a satisfação dos clientes e a construção de um 

relacionamento de longo prazo. 
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Segundo Swift (2001), estudos confirmam que a conquista de um novo cliente poderia 

custar cinco vezes mais que preservar um cliente já existente. E ainda, observa-se que a 

perda de um cliente representa a não realização de uma série de negócios futuros, 

considerando que um bom consumidor antigo estaria diretamente relacionado a uma 

série de fatores positivos bilaterais na relação comercial, dentre eles a elevação dos 

níveis de lucratividade, mesmo quando há concessão de descontos a clientes especiais. 

Demais estudos realizados em diversos segmentos do mercado indicam que clientes 

antigos tendem a não interromper seus contratos e são mais receptivos a novos produtos 

e/ou serviços oferecidos. Além disso, quanto mais antigo o cliente, maior a 

probabilidade de que o mesmo possa recomendar a empresa a pessoas de seu 

relacionamento, destaca Swift (2001). 

Para tanto, mz-se necessário desenvolver e manter relações firmes, individualizadas e 

duradouras com os melhores clientes nos mercados em que novas opções e tecnologias 

surgem aceleradamente. Nesse contexto, a adoção de uma estratégia corporativa 

baseada em uma adequada política de infra-estrutura tecnológica com vistas a satisfazer 

e fidelizar clientes assume importância renovada no mundo contemporâneo. 

1.2 Formulação do Problema 

Vivemos diante de um cenário mundial onde a competição, a concorrência e as 

constantes mudanças sofridas em termos de mercado consumidor se tornam 

sistematicamente mais complexas e numerosas. A seu turno, as organizações dos mais 

variados portes e características que objetivam a manutenção da competitividade são 

obrigadas a preservar um ritmo de atividade e investimentos que lhes possibilita a 

ampliação ou a estabilidade do seu faturamento bruto, margem de lucro, market share, 

diferencial tecnológico e a redução dos custos operacionais. 
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o desafio que se apresenta às organizações modernas é bastante significativo, na medida 

em que geralmente são demandados vultosos investimentos em novas tecnologias, infra

estrutura e treinamento de pessoal visando dentre outros aspectos, melhoria da qualidade 

e a relação price / perfomance de seus produtos e serviços. Entretanto, caso as 

organizações não se atentem para a adoção de uma política de relacionamento de longo 

prazo, posicionando o cliente no centro das suas estratégias de negócios, buscando cada 

vez mais conhecê-los, satisfazê-los e fidelizá-Ios, possivelmente estas empresas poderão 

em breve, não estarem aptas a sobreviver neste mercado de alta competitividade. 

Diante do exposto, formulamos o problema que será objeto central desta dissertação. 

"A adoção das estratégias de CRM - Customer Relationship 

Management influencia na fidelização do cliente ?" 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo Geral 

Este trabalho pretende, como objetivo geral, o desenvolvimento de um estudo de 

pesquisa no qual se buscará investigar a existência da relação direta entre a adoção das 

estratégias de CRM - Customer Relationship Management e os níveis de fidelização de 

clientes. 

1.3.2 Objetivos Intermediários 

Destacam-se, entre os objetivos intermediários deste trabalho, os seguintes: 

Identificar as razões pelas quais as empresas adotaram soluções de CRM; 
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Diagnosticar as estratégias de CRM, os processos e as tecnologias adotadas; 

Analisar os processos de implementação do CRM nas empresas pesquisadas; 

Avaliar se os resuhados alcançados, relacionados à fidelização de clientes 

foram condizentes com os resuhados inicialmente previstos. 

1.4 Relevância do Estudo 

o estudo apresenta-se relevante em função de múhiplos aspectos, dentre os quais 

destaca-se que as estratégias de CRM constituem elemento ainda muito recente nas 

organizações, inclusive naquelas nitidamente mais avançadas no que diz respeito a 

adoção de novos processos e novas tecnologias. No entanto, percebe-se claramente que 

as organizações em geral reconhecem a importância e os beneficios que a adoção do 

CRM poderá 1hes trazer, motivo pelo qual estariam investindo bi1hões de dólares em 

iniciativas e estratégias de CRM. 

Figura 2 : Orçamento destinado a projetos de CRM nos EUA e UE. 

Adma de $lOm 
13~ 

$5m-$lOm 
18~ 

Fonte: IOC e Cap Gemini, 1999 

$2m -$5m 

Menos de $500,000 
7% 

$500,000 - $lm 
9~ 

$lm-$2m 
21~ 

Brown (2001) destaca que foram mundialmente investidos US$ 8 bi1hões em projetos 

de CRM no ano de 1999, assegurando que estes investimentos deverão atingir o patamar 
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de US$ 38 bilhões até 2003, seja de Nova York a Sidney ou de Frankfurt a Seul. No 

Brasil, em que pese ainda haver um desconhecimento do mercado sobre a abrangência 

do CRM, foram investidos no ano de 2000, aproximadamente US$ 1 bilhão em 

hardware, software e serviços voltados à implantação de CRM, segundo o Instituto 

Meio & Mensagem (2001). 

Como tema deste estudo, um aspecto importante e desafiador pertine à adoção do CRM 

com vistas à fidelização de clientes nas empresas brasileiras pesquisadas, onde os 

processos ainda apresentam-se relativamente recentes e parciais, contando em média 2 

(dois) anos à partir do início do projeto; assim, percebe-se que os primeiros objetivos 

atingidos ainda estão muito relacionados a questões de cunho operacional, tais como a 

disponibilização de múltiplos canais de contato como call centers e portais web, 

deixando as questões relativas a análise dos dados e dos resultados para um plano 

subseqüente. Por seu turno, a bibliografia enfatiza a relevância das estratégias e a 

eficácia do CRM para fidelizar clientes, entretanto não apresenta dados quantitativos 

conclusivos que possam demonstrar claramente esta correlação, razão pela qual estes 

fatores aumentam a criticidade do desenvolvimento desta pesquisa. 

Por seu turno, este estudo propõe ponderar os diversos fatores internos e externos que 

envolvem a adoção de uma estratégia de CRM, tanto do ponto de vista das empresas 

fornecedoras de tecnologia e de consultoria, quanto principalmente de empresas 

implementadoras das estratégias de CRM. Este trabalho de pesquisa pretende ainda 

servir como fomento para aqueles que necessitam de dados e informações, seja um 

exame sobre a efetividade de se adotar uma solução de CRM, tanto no respectivo 

processo de tomada de decisão à respeito das características da solução a ser adotada, 

quanto para comparar com decisões e iniciativas implementadas anteriormente. 

Bem assIm, esta análise também pretende disponibilizar às empresas brasileiras, 

caracterizadas pelos primeiros passos no segmento de CRM, informações sobre projetos 

que visem a melhoria da qualidade dos serviços de atendimento ao cliente e o 
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crescimento dos níveis de satisfação e fidelização dos mesmos, podendo colaborar no 

sentido de propiciar um incremento qualitativo nas relações entre as empresas e os seus 

respectivos mercados consumidores. 

Certos de que, a partir do momento em que a maioria das empresas venham a definir o 

cliente como o foco central dos seus processos e de suas estratégias de gestão, estará 

sendo constatado o crescimento nos níveis de relacionamento, que resultará na me1horia 

da qualidade e da adeqüabilidade dos serviços e produtos ofertados. Observa-se que as 

empresas estão crescentemente se conscientizando de que deveriam estar vohadas ao 

cliente, o que demanda atenção às constantes e rápidas mutações do mercado, bem 

como flexibilidade necessária para se ajustarem e prontidão para promoverem novas 

mudanças. 

Como resuhante, o cliente ganha com um atendimento mais cortês, através de serviços e 

produtos identificados com as suas reais necessidades e expectativas, fà.cilidades de 

acesso e de entrega, dispombilidade de novas e variadas opções de consumo. Enfim, as 

estratégias de CRM visam atingir um processo de espiral positiva, onde empresas e 

clientes constroem uma relação de maior proximidade, identidade e contribuição mútua. 
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CAPÍTULO 11 

REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 CRM - Customer Relationship Management 

2.1.1 O Conceito 

Destaca Tronchin (2001) que sendo o CRM o assunto do momento, a variedade de 

definições, abordagens e discussões é enorme. Exatamente por essa razão, quando 

questionadas sobre iniciativas, a maioria das empresas manifesta-se positivamente. Isso 

porque, para pessoas diferentes, CRM tem significados diferentes. 

Peppers & Rogers (2001) consideram que os métodos "tradicionais" para atrair e reter 

clientes estão se tornando rapidamente ineficazes. O aumento da competição em áreas 

antes monopolizadas, a globalização da economia e a popularização da WEB estão 

mudando o cenário de negócios em todo o mundo. As empresas têm de mudar a forma 

de fazer negócios para manter sua competitividade em um mercado cada vez mais 

agressivo. E o CRM é a síntese dessa mudança: sair do mundo orientado a produtos e 

entrar no mundo orientado a clientes. 

Brown (2001) esclarece que o Customer Relationship Management - CRM não é nem 

um conceito nem um projeto. Ao contrário, é uma estratégia de negócios que visa 

entender, antecipar e administrar as necessidades dos clientes atuais e potenciais de uma 

organização. É uma jornada de estratégias, processos, mudanças organizacionais e 

técnicas pelas quais as empresas desejam administrar melhor seu próprio 

empreendimento acerca do comportamento dos clientes. Acarreta em adquirir e 

distribuir conhecimento sobre os clientes e usar essas informações por meio de vários 
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pontos de contato para equilibrar rendimentos e lucros com o máximo de satisfação dos 

clientes. 

Para Peppers & Rogers (2001, p.47), o CRM pode ser considerado como a infra

estrutura para a implementação da filosofia one-to-one de relacionamento com clientes. 

Os autores citam definição de CRM proposta pelo Gartner Group : 

"CRM é uma estratégia de negócios voltada as entendimento e à antecipação 

das necessidades dos clientes atuais e potenciais de uma empresa. Do ponto de 

vista tecnológico, CRM envolve capturar os dados do cliente ao longo de toda a 

empresa, consolidar todos os dados capturados interna e externamente em um 

banco de dados central, analisar os dados consolidados, distribuir os resultados 

dessa análise aos vários pontos de contato com o cliente e usar essa informação 

ao interagir com o cliente através de qualquer ponto de contato com a 

empresa. " 

Figura 3 : Fases da Tecnologia de CRM 

CRM ---/ 
Automação de 

Força de Vendas -----/ 
Internet 

~--/ 

1990 1995 

Fonte : Apresentação executiva Siebel. 
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o Anuário Brasileiro de Callcenter e CRM (2001) define o CRM como sendo uma 

estratégia de negócios que alinha as políticas da empresa em torno dos clientes (não só 

de produtos nem só de canais), que compartilha a informação por toda a empresa; que 

analisa os dados de fontes diversas para melhor entender os clientes e antecipar suas 

necessidades; que melhora a relação margem de lucro por cliente. O Anuário destaca 

que para atingir naturalmente os princípios do CRM, as empresas necessitam de 

ferramentas de tecnologia, registrando que a garantia de bons resuhados é uma boa 

política de relacionamento _ uma estratégia maior, corporativa _ em que todos os 

canais sejam centrados no cliente, assim como todos os pontos possíveis de contato 

devem estar dirigidos para o mesmo. 

Swi:ft (2001) define CRM como um processo interativo que transforma informações 

sobre os clientes em relacionamentos positivos com os mesmos. Para o autor, a 

tecnologia aumenta muito mais o poder do pessoal de contato com os clientes, 

empregados que trabalham com informações, funções de marketing e venda e 

empregados administrativos, com inteligência de informações sobre os negócios 

significativamente melhores em relação a seus clientes. O autor evidencia que o CRM 

deve ser integrado em tudo o que a empresa faz, todos com os quais ela trabalha e todos 

com os quais ela transaciona. Numa visão mais úti~ define que o termo CRM significa 

relacionamento com clientes, ou seja, a palavra importante é relacionamento; contudo, 

em que pese afirmar que a maioria das empresas mantém relacionamentos com seus 

clientes, tais conexões não existem de fato, existindo tão somente contatos 

transacionais. 

Swi:ft (2001) esclarece que o CRM efetivamente engloba a capacidade de uma 

organização para : 

• Descobrir clientes; 

• Conhecer os mesmos; 

• Manter comunicações com os referidos; 
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• Assegurar que eles recebam o que desejam da organização não 

somente quanto ao aspecto do produto, mas em cada deta1he empregado 

pela organização; 

• Verificar se eles recebem o que 1hes foi prometido - certamente, desde 

que seja lucrativo; 

• Assegurar que o cliente seja mantido - mesmo que o cliente não seja 

lucrativo atualmente, o objetivo é lucratividade a longo prazo. 

o autor também defende que o CRM não diz respeito a preços, nem ao envio de 

mi1hares de correspondências e ligações irritantes para os clientes em potencial; desta 

forma, o CRM fornece as capacidades para gerar produtos, serviços, respostas, 

individualização, personalização em massa e satisfação do cliente, bem como pode 

focalizar na obtenção de novos clientes. 

Segundo Brown (2001), o CRM é o processo de aquisição, retenção e evolução de 

clientes lucrativos. Isso requer uma concentração clara nos atributos do serviço que 

representam o valor que o cliente procma e que por ele cria fidelidade. Bem assim, 

informa que o CRM tem diversas vantagens sobre o tradicional marketing de massa, 

pois poderia : 

• reduzir os custos de propaganda; 

• facilitar a abordagem de clientes específicos, concentrando-se nas suas 

necessidades; 

• facilitar a identificação da eficácia de uma detenninada campanha; 

• permitir que as organizações compitam por clientes valendo-se de seus 

serviços e não de seus preços; 

• evitar gastos reduzidos com clientes de baixo valor ou gastos reduzidos 

com os clientes de alto valor; 

• diminuir o tempo que se leva para desenvolver e comercializar um 

produto; 
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• me1horar o uso do canal do cliente, aproveitando o máximo de cada 

contato com o mesmo. 

Sob a ótica de Brown (2001), o CRM permite que uma empresa aborde todos os tipos 

de clientes que ela atendeu ou atende em momentos diferentes de seu ciclo de vida, que 

escolha o programa de marketing que me1hor se enquadre com o ponto de vista de um 

cliente em relação à empresa e sua vontade de adquirir os serviços e produtos 

oferecidos. 

Newell (2000) define que o CRM é uma tentativa de modificar o comportamento do 

cliente ao longo do tempo e de fortalecer o vínculo entre este e a empresa. Conforme o 

autor, o CRM como verdadeiro processo l-a-l, leva-nos do objetivo tradicional da 

aquisição de um novo cliente a qualquer custo para a retenção deste; da participação de 

mercado para a participação da carteira; e do desenvolvimento de transações de curto 

prazo para o desenvolvimento do valor do cliente ao longo do tempo. Infere ainda que 

o objetivo do CRM é maximizar o relacionamento com o referido cliente, em beneficio 

deste e visando o lucro da empresa. 

Complementa Newell (2000), que as tarefàs-chave do CRM, são : 

• Identificar os valores do consumidor que são pertinentes a uma empresa 

específica; 

• Entender a importância relativa desses valores a cada segmento de 

cliente; 

• Determinar se a oferta desses valores afetará os resultados financeiros de 

uma maneira positiva; 

• Comunicar e oferecer os valores adequados a cada segmento de cliente, 

de forma que ele queira receber as informações; 

• Medir os resuhados e fornecer o retomo sobre o investimento. 
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Para o autor, consta que nem todos os conceitos de valor motivarão uma mudança no 

comportamento ou reforçarão a fidelidade, e nem todos merecem ser oferecidos ou são 

fáceis de disponibilizar. 

Greenberg (2001) afirma que diante de um conjunto bastante heterogêneo de definições 

encontradas pelo autor a respeito do CRM, optou por ouvir opiniões de alguns nomes 

significativos ligados a referido negócio, tais como : 

Craig Conway, Presidente da Peoplesoft, Inc, acredita que o CRM precisa ser 

"integrador ", permitindo que toda a organização se alinhe em tomo de um objetivo 

comum de exceder as expectativas dos clientes, ser "informativo" no sentido de 

compreender com clareza que clientes devem ser priorizados e como a empresa deve se 

mobilizar no sentido de atendê-los em suas expectativas, o CRM deve ser também 

"abrangente" de forma a utilizar tecnologias como aplicativos puros para internet 

visando capacitar a todos na organização - clientes, funcionários, fornecedores, 

parceiros - a acessar com :fàcilidade os programas e análises, onde quer que estejam. 

Brent Frei, Presidente da Onyx Software, entrevistado por Greenberg (2001), define 

CRM como um conjunto abrangente de processos e tecnologias para a gestão das 

relações com os clientes atuais e potenciais e com os parceiros da empresa, em áreas 

como marketing, vendas e serviços, independentemente do canal de comunicação. Para 

Frei, o objetivo do CRM é otimizar a satisfação dos clientes e parceiros, sendo a receita 

e a eficiência da empresa para a construção da mais forte relação possível no nível 

organizacional. Destaca ainda que um bom CRM requer uma abordagem holística de 

todas as relações com a organização inteira, compartilhando e contribuindo para essa 

visão. 
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Figura 4 : Recursos Tecnológicos do CRM. 
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Fonte: Apresentação executiva Siebel 

Robert Thompson, Presidente da Front Line Solutions, Inc., outro entrevistado de 

Greenberg (2001), preferiu utilizar o conceito desenvolvido por um conjunto de 

especialistas no assunto, para definir CRM como sendo : 

"A gestão de relacionamento com o cliente é uma estratégia de negócio para 

selecionar e administrar os clientes, buscando otimizar o valor a longo prazo. O 

CRM requer uma filosofia e cultura empresarial centrada no cliente para dar 

suporte aos processos eficazes de marketing, vendas e serviço. Os aplicativos de 

CRM podem ajudar na eficaz gestão de relações com os clientes, desde que a 

organização possua a liderança, as estratégias e a cultura corretas. " 

2.1.2 As Estratégias 

Tronchin (2001), destaca a existência de muitos objetivos traçados, mas vários deles 

nada têm a ver com os interesses dos melhores clientes da organização. Para o autor, a 

maioria das iniciativas de CRM não geram o resultado esperado: maior lucratividade e 

fidelidade dos melhores clientes. 
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Figura 5 : Fatores que motivam a adoção do CRM. 

Aquisição Vantagem Retenção Satisfação Vendas Outros 
cliente competitiva clientes cliente 

Fonte : Forbes Brasil, Agostol2001 . 

Para o autor, o que deve fundamentar qualquer iniciativa é uma estratégia clara 

orientada aos clientes de maior valor para a empresa. Pois essa é a base de tudo : tratá

los de forma diferente - individualmente. Como isto seria oneroso, devemos saber quais 

merecem esse tipo de tratamento. Identificar os clientes individualmente, em todos os 

pontos de contato com a organização; diferenciá-los por seu valor e necessidades; 

interagir para estabelecer uma relação de aprendizado; personalizar em massa serviços e 

produtos às necessidades individuais. Esses são os quatro passos, simples, porém 

representam um enorme desafio à grande maioria das empresas. 

Stone, Woodcock e Machtynger (2001), destacam que o CRM permeia todos os níveis 

do planejamento estratégico. No nível da estratégia empresarial, ter um maior 

conhecimento acerca do cliente significa poder entrar em todos os mercados com muito 

mais segurança e certeza da obtenção de bons resultados. Para os autores, a 

organízação que conhece as necessidades dos clientes também tem a possibilidade de 

identificar os mais cobiçados pela concorrência e, dessa forma, tomar as medidas 

necessárias para reforçar a lealdade destes a ela própria. 

Guariento & Palmeira (2001), citando Mintzberg (1995), propõem três enfoques sobre 

o conceito de estratégia : como ações coordenadas e relacionadas, que envolvem 
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disponibilização de recursos e direcionam para os objetivos, os quais servem para a 

coordenação da ação; como ações coordenadas e inteligíveis ao ambiente. Nesta 

condição, a estratégia é antecipada em relação ao ambiente e há o reconhecimento de 

que ela influencia e é influenciada pela ação de outros firtores ao longo do tempo. 

Considera Brown (2001), que são seis os tipos de estratégia que afetam um programa 

de CRM : cana~ segmentação, estabelecimento de preço, marketing, registro de marca 

e propaganda, sendo que os três primeiros afetam com maior impacto. O autor esclarece 

que a segmentação determinará como os clientes e por fim, a organização do marketing 

serão estruturados. A estratégia de estabelecimento de preço é o maior diferenciador em 

um mercado comoditizado e determinará mais da metade do valor da oferta. A 

estratégia de canal determina como a oferta será transmitida ao cliente. 

O autor ressalta que as estratégias devem ser revistas com freqüência e aheradas sempre 

que houver dificuldades de implementação ou avaliação de resuhados. 

Freeland (2002) destaca que para as empresas desenvolverem um CRM potencialmente 

completo, apto a retomar da melhor forma possível os investimentos realizados, que 

não acarrete desperdícios de preciosos recursos na construção dos recursos e das 

capacidades desnecessárias, deveriam incorporar uma perspectiva estratégica em todos 

os seus esforços de CRM. Em especial, elas devem endereçar quatro estratégias críticas 

e entender a chave de ligação entre as mesmas, antes de se decidirem por implementar 

qualquer projeto de CRM : 

1. Clientes: Identificar os clientes que a empresa deseja, baseado no modelo 

de negócios existente e na missão corporativa. 

2. Canal: Selecionar os mais apropriados e efetivos canais para se atingir os 

clientes. 

3. Marca : Entender como todas as interações com clientes, não apenas 

propaganda, contribuem para o valor da marca. 



28 

4. CRM: Determinar as mais apropriadas capacidades do CRM para suportar 

os pontos críticos de interação e os canais para atingir e escolher os clientes. 

Stone, Woodcock e Machtynger (2001) en1à.tizam a "estratégia de contato e a marca" 

e definem que o diálogo com os clientes deve ser visto como uma série contínua de 

campanhas, elaboradas para criar e desenvolver um relacionamento, sempre destinadas 

a reforçar os valores da marca. Para eles, as campanhas que visam vender produtos e 

servtços específicos começam identificando ou confirmando as necessidades dos 

clientes. E terminam com uma série de contatos lucrativos para a empresa e 

satisfatórios para aqueles. 

Conforme Brown (2001), o CRM é uma estratégia que precisa ser ajustada para cada 

segmento do mercado, sendo este o ponto de encontro entre o desafio e a oportunidade. 

Segundo o autor, para ser eficiente na administração do relacionamento com os 

clientes, uma organização deve : 

1. Definir a estratégia de clientes : Para atingir este objetivo seria necessário haver 

um entendimento entre os segmentos de clientes e suas necessidades. Esta é 

uma exigência mandatória, caso se queira entender quais produtos e serviços a 

oferecer e se essa oferta deve ser idêntica para cada segmento. 

2. Criar uma estratégia de canal e produto: Isso define como a organização vai 

entregar seus produtos e serviços eficiente e efetivamente, garantindo 

produtividade em vendas e administração de canal efetiva. 

3. Entender a importância de uma estratégia de infra-estrutura robusta e 

integrada: Isso implica a criação de um ambiente que permita um 

relacionamento com o cliente que satisfaça suas necessidades. Exige uma 

habilidade para alcançar um gerenciamento de clientes pró-ativo e um 

atendimento a clientes reativo. 
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Figura 6 : Canais de Contato mais Utilizados. 
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Fonte: Forbes Brasil, Agostol2001 

Segundo Swift (2001), os objetivos estratégicos e táticos de CRM, à medida que se 

voham mais para os clientes e para as unidades de negócios ampliadas 

(canaislfranquias/fomecedoreslparceiroslconexões Internet), as organizações líderes 

comunicam especificamente seus objetivos e metas. O CRM exige o estabelecimento 

de uma in/o-estrutura para dar apoio ao ambiente, de mão-de-obra de modo que o 

objetivo de CRM seja o de aumentar as oportunidades; melhorando o processo de 

comunicação com o cliente certo, fazendo a oferta certa (produto e preço), por meio do 

canal certo e na hora certa. 

Para o autor, as organizações precisam ser ainda mais específicas a respeito dos 

objetivos estratégicos e táticos do CRM, que podem ser caracterizados da seguinte 

forma : 

• Cliente Certo : 

a. Gerenciar os relacionamentos com os clientes por meio de seus 

ciclos; 

b. Realizar o potencial do cliente, aumentando a 'l>articipação na 

carteira" ; 



30 

• Oferta Certa : 

a. Trazer efetivamente clientes reaIS e em potencial para sua 

empresa e para seus produtos e serviços; 

b. Personalizar as ofertas para cada cliente. 

• Canais Certos : 

a. Coordenar as comunicações em cada ponto de contato com o 

cliente; 

b. Estar capacitado para se comunicar pelo canal preferido do 

cliente; 

c. Captar e analisar as infonnações de canaIS, de modo a se 

aprender continuamente. 

• Hora Certa : 

a. Comunicar-se eficientemente com os clientes com base na 

'relevância' de tempo; 

b. Capacidade para se comunicar por meio de marketing tradicional 

ou tempo real! quase real. 

Stone, Woodcock e Machtynger (2001) esclarecem que no nível da estratégia de 

negócios, o CRM proporciona um maior conhecimento de mercados específicos, 

capacitando a analisar o banco de dados de clientes da empresa e a identificar 

oportunidades de entrar em novos mercados com produtos específicos. Os autores 

destacam que todos os objetivos e as estratégias do CRM baseiam-se no conceito de 

aquisição e de retenção de clientes. No entanto, por melhor que seja o planejamento de 

programas de retenção do rol de clientes atual, sempre haverá perda ou evasão de 

clientes, por isso se fàz necessário também captá-los, sendo este o objetivo de um 

programa de captação. 



31 

2.1.3 A Segmentação 

Para Brown (2001), a segmentação concentrou-se em um mercado ou produto em 

particular, todavia mais recentemente as organizações a têm usado para avaliar o valor 

dos clientes para os seus negócios. E hoje, no entendimento do autor, algumas empresas 

estão adotando uma "terceira geração" para a segmentação - categorizando e dando um 

enfoque de marketing diferente, de acordo com as necessidades de cada cliente. 

Na visão de Brown (2001, p.11), "O CRM permite que uma empresa aborde todos os 

tipos de clientes que ela atendeu ou atende em momentos diferentes de seu ciclo de 

vida, que escolha o programa de marketing que melhor se enquadre com o ponto de 

vista de um cliente em relação à empresa e sua vontade de comprar os serviços e 

produtos oferecidos. Quatro tipos de programas de CRM permitem que a companhia: 

• reconquiste os clientes que a abandonaram ou que estão planejando abandonar; 

• crie mais fidelidade entre os clientes existentes; 

• venda mais oufaça a venda cruzada de serviços para esses clientes, e; 

• explore a possibilidade de novos clientes. " 

Sob a ótica de Churchill, Jr & Peter (2000), a segmentação de mercado é o processo de 

dividí-Io em grupos de compradores potenciais que tenham semelhantes necessidades e 

desejos, percepções de valores ou comportamentos de compra. As organizações em 

cada grupo - ou segmento - do mercado podem responder de maneira semelhante a 

uma determinada estratégia de marketing, e as empresas usam as informações para 

decidir a quais segmentos de mercado podem atender de maneira mais lucrativa. 

Stone, Woodcock e Machtynger (2001) explicam que segmentação é apenas outro 

termo para designar o ato de reunir os clientes em grupos com características 

semelhantes e que por isso mesmo, afetam o comportamento dos referidos no mercado. 

Segundo os autores, este recurso é utilizado pelos seguintes motivos : 
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• Mesmo comercializando produtos e serviços IguaIS para segmentos 

diferentes, a empresa entenderá melhor o mercado de consumo como um 

todo se souber, com antecedência, como os diversos segmentos de clientes 

se comportam; 

• Se os diversos segmentos reagirem de maneiras diferentes à política de 

marketing e se essas políticas puderem ser adaptadas a vários grupos de 

clientes, é possível concretizar os objetivos da organização com mais 

facilidade, do que se a empresa tivesse optado por seguir uma política de 

não diferenciação; 

• A segmentação pode trazer beneficios relativos ao foco, à concentração, à 

especialização e portanto, à diferenciação. Esses beneficios incluem lucros 

ou vendas maiores, custos menores, além de prevenir a entrada de 

organizações concorrentes na mesma área em que a empresa atua. 

Peppers & Rogers (2001) destacam que os clientes são diferentes e como já foi dito, a 

atitude de ignorar ou desconhecer essas diferenças não os igualaria. Os clientes são 

diferentes em "seu valor para a empresa" e em "suas necessidades". O objetivo da 

diferenciação é encontrar os clientes de maior valor (CMV) e os clientes de maior 

potencial (CMP). 

• Sempre que se fala em valor, devemos falar em valor vitalício (Life Time 

Va/ue - LTV), que é o valor que o cliente tem em toda sua história 

transacional com a empresa, as referências que fez e que se 

transformaram em vendas etc. 

• Outra forma de diferenciar os clientes é através de suas necessidades. 

Quanto maior o número de necessidades conhecidas, maior a 

oportunidade de participar no cliente. 

Conforme os autores, para se ter uma idéia de como a estratificação de clientes é 

importante, um banco americano, após efetivo estudo sobre a lucratividade de seus 

clientes, chegou a números bastante interessantes: 27% da base de clientes eram 
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responsáveis por 100 % da lucratividade; 31 % davam prejuízo ao banco e 42% não 

davam nem lucro nem prejuízo. Chegaram também à conclusão que se eliminassem 

73% de seus clientes, perderiam apenas 7% de seu fàturamento. A sugestão certamente 

não será a de eliminar 73% de seus clientes, mas há algo que deve ser feito. 

Figura 7 : Segmentação de clientes por nível de valor. 
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Fonte: Apresentação executiva Siebel. 

D Valor Real 

• Valor 
Estratégico 

.. Custo 
operacional 

SIEBEL 
".FI''';!!l''''';'' 

Freeland (2002) destaca que na essência o processo de segmentação de clientes pode 

ser visto como um estágio no caminho para se atingir o ''verdadeiro nirvana" - no que 

tange ao gerenciamento e ao relacionamento individual com cada cliente. 

Tradicionalmente, as empresas tem adotado tipos de aproximação como massificação 

ou um-para-muitos. Certamente, focar e gerenciar clientes na base de um-para-um, não 

se configura num processo prático para muitas empresas. Porém, o processo de 

segmentação de clientes oferece uma maior aproximação centrada no cliente para gerir 

o relacionamento com os mesmos. 

Swift (2001) resume que até o momento, os métodos tradicionais de segmentação de 

marketing demográfico, psicográfico, geodemográfico e agrupamentos 

comportamentais - estão apenas começando em algumas organizações - e isso não 

seria suficiente. Para o autor, uma previsão confiável quanto ao comportamento futuro 

é o comportamento passado real. 
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Defende ainda que os dados de transação mais as informações de interação são 

obrigatórios. Assim, deverá ser fomentada uma cultura que capture continuamente 

informações específicas de clientes, que aumente o seu banco de dados de informações 

sobre clientes. Cada conflito deve ser visto como outra oportunidade para descobrir 

informações adicionais. Estas informações formam a base de um ativo real da empresa: 

seu relacionamento com os clientes. 

Kotler & Armstrong (1999) destacam que há muitas formas de segmentar um mercado, 

entretanto nem todas as segmentações são eficazes; para os autores, os segmentos de 

mercado precisam apresentar as seguintes características, a fim de que possam ser úteis: 

• Mensuralidade : O tamanho, o poder aquisitivo e os perfis dos 

segmentos devem poder ser medidos. 

• Acessibilidade: É preciso que se possa efetivamente alcançar e atender 

os segmentos do mercado. 

• Substancialidade: Os segmentos do mercado devem ser amplos ou 

lucrativos o bastante para justificar sua ativação. 

• Operacionalidade: Deve-se poder planejar programas eficazes para 

atrair e atender aos segmentos. 

2.1.4 As Tecnologias 

Para Giurlani (2001), a visão única do cliente e o interesse em oferecer um atendimento 

personalizado é a tônica da estratégia de eRM. Entretanto, para que a teoria seja 

transformada em prática, há de se empregar a tecnologia. As fornecedoras de solução 

têm se empenhado em melhorar seus produtos, habilitando-os para o mundo web e para 

o atendimento da demanda de "pervasive computing" - computação em qualquer lugar. 



Figura 8 : Os tipos de solução de CRM no mercado. 
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Sob a ótica de Brown (2001), o processo de CRM depende de dados. Concentrar-se na 

criação de um simples banco de dados com enfoque nas operações, integrado e lógico, 

trata-se da consideração técnica mais importante. Outros elementos essenciais a se 

considerar são o software para bancos de dados, o data mining e as ferramentas de 

apoio à decisão e de administração da campanha, assim como o software e o hardware 

dos call centers. 

Destaca ainda que o maior problema de tecnologia para muitas organizações seria o 

respectivo conjunto de banco de dados. A maioria das empresas configura seus bancos 

de dados para suportar funções de data warehouse, :fàzendo com que o sistema se tome 

incapaz de dar vazão aos pedidos de compra ou do processo de fàturamento e cobrança. 

E muitas organizações criam vários bancos de dados separados para sustentar o data 

mining, administração da campanha e call centers. O processo, além de 

substancialmente oneroso, torna-se dificil de reconciliar . 

. ; 



Figura 9 : Soluções de CRM por Tecnologia, no total de US$ 978 M, 2000 
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o Anuário Brasileiro de Call Center e CRM (2001, p. 15) destaca que "manter o cliente 

satisfeito e fiel será o objetivo de negócios em todas as áreas. Os desafios estão na 

forma de usar o conhecimento sobre o cliente para transformar o enorme investimento 

na satisfação deste em lucros reais. De nada adianta coletar informações e não usá

las, até mesmo grandes companhias que possuem enormes bases de dados sobre seus 

milhares de consumidores, descobrem que as informações estão sendo apenas 

parcialmente usadas em data-bases marketing ou data marts. " 

Stone, Woodcock e Machtynger (2001) asseguram que a tecnologia da informação e as 

abordagens de marketing, de vendas e de prestação de serviços possibilitados por tal 

tecnologia constituem o segredo para o futuro do CRM. Porém, quais foram as 

expectativas até o presente momento? Em geral, a experiência pode ser resumida a uma 

melhoria uniforme nos mercados de massa, com um ocasional e radical salto de 

qualidade. Na nova arena eletrônica e de maneira mais geral, nos mercados entre 

empresas, o ritmo dos avanços impressiona. O autor enumera os destaques : 

• A mais antiga tecnologia - a mala direta 

• Telefonia - call centers 
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• Carteira Eletrônica 

• CD-ROM 

• EDI e e-mail, internet, extranet e intranet 

• Quiosques ou estandes 

• TV interativa 

• Serviços móveis 

• Cartões, fidelidade e afins 

• Banco de dados de clientes. 

Em "Va/ue lnnovation Through Business Webs ", o autor salienta que nos negócios pela 

web, os consumidores principalmente contribuem com informações e conhecimento, 

tendo mais poder do que sempre tiveram. Eles possuem principalmente o poder de 

escolha, motivo pelo qual a mudança para um novo fornecedor é questão de um cliek. 

Os consumidores passaram a ter o poder de customizar produtos e serviços, as novas 

tecnologias contribuíram para o crescimento de suas expectativas e a ofertas através de 

vendedores terão que se igualar na busca de atender às necessidades e preferências. 

Para Peppers & Rogers (2001), não se pode esquecer que o objetivo dos sistemas de 

CRM é identificar, diferenciar, manter e desenvolver seus melhores clientes, e a 

tecnologia é o meio de implementar as estratégias para atingir esses objetivos. Porém, 

os autores asseguram que a tecnologia por si só não constrói as relações com os 

clientes. A empresa o fàz, através de seus funcionários . 

Mesmo que implique em maior custo, segundo Miriam Bretzke (2000), não se deve 

iniciar um projeto de CRM pela seleção da solução de infra-estrutura tecnológica, eis 

que muitas empresas são induzidas a este erro, pelo imediatismo de acreditar que com 

apenas a infra-estrutura em operação terá garantida a solução para a maioria dos seus 

problemas. Como dito anteriormente, a mudança cultural e organizacional devem 

preceder a compra do hardware e de outros componentes de infra-estrutura 
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Peppers & Rogers (2001) destacam um diagrama do Meta Group, que apresenta os 3 

tipos de CRM : Operaciona~ Colaborativo e Analítico. 

• O CRM Operaciona~ que além dos sistemas de automação de atendimento -

Call Center, automação da força de venda - SF A e a automação de 

marketing, deve contemplar a integração do back office e do mobile ou 

virtual office. 

• O CRM Colaborativo engloba todos os pontos de contato com o cliente 

onde ocorre a interação entre ele e a empresa. Os vários canais de contato 

devem estar preparados não só para permitir essa interação como também 

para garantir o fluxo adequado dos dados resultantes desta para com o resto 

da organização. 

• O CRM Analítico ou Business Intelligence, fonte de toda a inteligência do 

processo, serve para o ajuste das estratégias de diferenciação de clientes, 

bem como para o acompanhamento de seus hábitos, com o objetivo de 

identificar suas necessidades e os eventos que possam ocorrer na vida de 

cada um deles. Tudo com o objetivo de tornar fácil e convincente para os 

melhores clientes, a relação com a empresa, buscando sua satisfação e 

fidelidade. 

Salientam os autores que como nos sistemas tradicionais, geralmente os sistemas de 

CRM devem vislumbrar aplicações analíticas, que como já mencionado, constituem a 

verdadeira fonte de informações para a busca da vantagem competitiva. 
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Figura 10 : Os Módulos Componentes do CRM. 
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Call Center 

Peppers & Rogers (2001), destacam que no Brasil, os call centers têm sido utilizados 

como ferramenta de televendas, majoritariamente sem nenhum critério, pois em muitas 

oportunidades tentam vender um produto que o cliente já tem, além de não 

demostrarem nenhum respeito por sua privacidade, ligando nas horas mais inoportunas. 

Os autores ressaltam que em um call center focado no cliente, as formas de mensurar o 

desempenho dos atendentes passam a variar de acordo com cada cliente. Para o melhor 

cliente é importante medir a eficácia no desenvolvimento da relação de aprendizado -

conhecendo-o cada vez mais e personalizando os aspectos da relação. 

Customer Interaction Center 

Na visão de Peppers & Rogers (2001), os call centers do futuro estão sendo chamados 

de CIC - Centro de Interação com os Clientes, caminhando na direção de uma total 
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integração entre os contatos teleronicos e as interações na Web, aproveitando-se das 

tecnologias de reconhecimento de voz, voz sobre IP e outras possibilidades existentes. 

Automação da Força de Vendas (SFA) 

No entendimento dos autores, o termo automatização de vendas tem sido amplamente 

utilizado, embora não seja efetivamente exato. A utilização de tecnologia e de sistemas 

não "automatiza" as vendas ou os vendedores. Essa utilização poderia automatizar 

algumas etapas do processo de vendas e com isso forçar a disciplina na adesão aos 

processos definidos pela empresa. 

Quando implementado de forma adequada, o sistema de automação de vendas reduz a 

duração dos ciclos dos processos relacionados com o cliente, o desperdício de tempo, 

além de agregar valor à relação com o cliente. Além disso, a organização passa a ter a 

melhoria na visão do cliente, passando a tomar parte da relação com este, conforme 

garantem os autores. 

Automação dos Sistemas de Marketing 

Os autores explicam que a automação do marketing, antes chamada "database 

marketing", aumenta a produtividade das atividades geradoras de demanda, aumenta a 

receita, ao produzir mais "Ieads" de melhor qualidade e reduz os custos à medida que 

reduz o tempo e o trabalho na execução das tarefas. O acompanhamento analítico das 

atividades permite medir, de forma precisa, o retomo do investimento (ROI) das 

campanhas, associando as despesas às receitas geradas. 

Integração com outros sistemas 

Sob a ótica de Peppers & Rogers (2001), as empresas convencionais têm um passado e 

muitas heranças com os quais têm de conviver. Embora o CRM não seja um conceito 

tecnológico, ele se apoia de forma muito intensa em sistemas de informação, pois a 
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informação é fundamental em uma empresa que se proponha a "executar" CRM. Do 

ponto de vista de implementação, o grande desafio tecnológico é a integração de dados 

entre os sistemas de CRM e os sistemas de ERP ou sistemas legados. Os modelos de 

dados dos sistemas transacionais são muitas vezes definidos tendo em vista as 

transações e não o cliente como o "centro". 

Sem a integração dos dados é impossível ter uma visão única do cliente. Uma visão que 

permita lembrar-nos de todas as interações e transações que tivemos com o mesmo. Os 

sistemas de CRM devem ter acesso tanto aos dados históricos, idealmente armazenados 

em um "data warehouse" ou em um "data mart", como aos dados transacionais. Isto 

não é trivial, eis que inúmeras vezes as interfaces são totalmente diferentes ou 

simplesmente inexistem, destacam os autores. 

Segundo José Jorge, sócio executivo da PricewaterhouseCoopers, em entrevista ao 

Anuário Brasileiro de Callcenter e CRM (2001, p.18), a principal dificuldade de ordem 

técnica é que os projetos de CRM têm se focado nos canais de contato, especialmente 

call centers e internet. Ocorre que o estabelecimento de um relacionamento depende de 

conhecimento, intimidade com o cliente e depende de informações abrangentes sobre 

este. Na opinião de Jorge, "as empresas estão muito fracas em termos de informações 

integradas, consistentes e atualizadas sobre os clientes. Isso realmente toma 

impossível fazer CRM " 

Na visão de Giurlani (2001), como parte integrante do processo de CRM, as empresas 

devem iniciar a revisão de seus web sites. O objetivo é agregar funcionalidades que 

permitam entabular um relacionamento com o consumidor e que futuramente vão 

permitir a integração dos pontos de contato. 

Sob o prisma tecnológico, a integração de dados é o grande desafio. Porém, ao se 

conceber um site de comércio eletrônico deve-se ter em mente que estamos na realidade 

abrindo um canal extremamente poderoso para a criação e o desenvolvimento de 

relações com os nossos clientes. A convergência de CRM e comércio eletrônico parece 
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inevitável. Não implementaria um site que apenas substitui o telefone ou o fax, mas sim 

que criaria uma nova forma de relacionar-se e de aprender com os seus clientes, na 

perspectiva da autora. 

Santos (2001) analisa que uma boa fórmula para perder clientes é a negligência, 

principalmente quando ela é aplicada ao ambiente virtual. Quantas vezes são enviados 

e-mails na tentativa de obter informações sobre serviços e produtos e não se tem 

resposta? 

Para a autora, este cenário deve se resolver com a convergência das tecnologias no 

ambiente do call center. Os pessimistas de plantão tendem a opinar que a internet 

representará uma ameaça às atuais estruturas das centrais de atendimento. Contudo, a 

corrente otimista visualiza na integração dos call centers com a internet uma excelente 

oportunidade de conquistar o cliente, já que as empresas adeptas desta prática terão 

condições de fazer um contato com seu público-alvo rapidamente, utilizando uma 

informação mais qualificada. Quando isso acontecer, as estatísticas de e-commerce 

serão mais positivas. 

Figura 11 : A Integração dos Diversos Canais de Contato com o Cliente. 
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No entendimento de Tigre (2001), a internet pode propiciar uma publicidade maIs 

eficiente e econômica se comparada às técnicas tradicionais de marketing direto. Os 

milhares de folhetos distribuídos a clientes desinteressados podem ser substituídos por 

uma ferramenta interativa e inteligente, capaz de compreender melhor as preferências do 

consumidor. O autor destaca que empresas especializadas em marketing pela internet, 

começam a surgir e a desenvolver bancos de dados sobre os hábitos de consumo das 

pessoas, obtidos com operadores de cartões de crédito e outras fontes. 

O relacionamento é uma das contribuições do comércio eletrônico, eis que as empresas 

se comunicam com seus clientes através de várias mídias. Por muitos anos, as 

tecnologias vêm alterando profundamente a visão tradicional de mídia de marketing, 

compra e venda. Os ambientes intermediados por computadores, tais como a internet, 

permitem uma outra maneira de alcançar os consumidores, melhoram a comunicação 

com os clientes, tornando mais eficiente as relações de venda; ademais, ampliam a 

atratividade nos seus mercados consumidores, como en1àtizado por Albertin & Moura 

(2001). 

2.1.5 Os Processos 

Para Stone, Woodcock e Machtynger (2001), logo que a estratégia de CRM é definida, 

um dos primeiros passos a seguir para assegurar a implementação correta do 

relacionamento com o cliente é o desenvolvimento de um quadro transparente acerca 

dos processos e dos procedimentos atuais na empresa que afetam a qualidade do CRM. 

Esclarecem os autores, que um processo voltado para o cliente é um processo cujo 

principal objetivo é satisfazer as necessidades deste - e isso com a exigência extra de 

verificar a ''retidão'' da transação e de assegurar que a satisfação das necessidades do 

cliente cause o mínimo de perturbação e de perdas para a empresa. 
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Peppers & Rogers (2001), destacam que devemos desenvolver o que chamamos de 

relação de aprendizado. Nessa relação, o cliente participa ativamente com reclamações, 

sugestões e retroalimentação. Assim, fazemos com que nossas ações sejam conduzidas 

pelas necessidades dos clientes, respondendo às mesmas, e muitas vezes antecipando 

novas necessidades. Esse tipo de relação torna-se cada vez mais inteligente e faz com 

que o cliente invista seu tempo e seus recursos financeiros para preservá-la. 

Os autores destacam as quatro estratégias no processo de relacionamento com os 

clientes: 

• Identificar: Significa conhecer a identidade do cliente, forma de contato 

preferida, todas as transações e interações realizadas com a empresa, todas as 

reclamações feitas e quais foram as providências tomadas. 

• Diferenciar: Os clientes são diferentes no seu valor para a empresa e em suas 

necessidades. 

• Interagir: É a única forma de conhecer cada vez mais os clientes; ou seja, o 

objetivo final seria desenvolver uma relação de aprendizado com os nossos 

clientes de maior valor e de maior potencial. 

• Personalizar: Quanto mais personalizarmos, mais valor entregamos ao cliente, 

que detectaria conveniência em continuar conosco. 

Swift (2001, p. 36), ressalta que: 

"O aspecto mais significativo do processo de CRM é o aprendizado contínuo e 

a criação do conhecimento a respeito dos clientes, a fim de atingir objetivos e 

obter mais lucratividade a longo prazo. " 
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Conforme delineia o autor, o CRM é um processo interativo que transforma 

informações sobre clientes em relacionamentos com clientes por meio da utilização 

ativa e da aprendizagem à partir das informações. Inicia-se CRM construindo-se 

conhecimento sobre o cliente, o que resulta em interações de alto impacto com o 

mesmo. 

o autor enumera os principais objetivos e beneficios de um processo de CRM: 

1 - Retenção de clientes : 

Capacidade de reter os clientes e os canais lucrativos para ampliar o 

negócio (lucratividade); 

2 - Obtenção de clientes : 

Obtenção dos clientes certos, com base em características conhecidas 

ou aprendidas, que dirigem o crescimento e as margens crescentes; 

3 - Lucratividade dos clientes : 

Aumento das margens individuais dos clientes e simultaneamente, 

oferta do produto certo no momento certo. 

Sob a ótica de Brown (2001), identificar os processos que necessitam de ser envolvidos 

na implementação do CRM seria inerentemente fácil. A dificuldade está no ato de 

convencer a empresa a aderir ao processo, desenvolver medidas para chegar à 

efetividade de novos processos e implementar tecnologia para sustentar e impor o seu 

uso. O processo de CRM é a ordem e o método com os quais as atividades do 

marketing direto serão executadas. Como conseqüência, os esforços de redesenho de 

processo se concentram em minimizar o tempo que se leva para se executar uma 

atividade de marketing em particular e em reduzir as interdependências, se não o 

número total de tarefas de marketing. 
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No entanto, salienta o autor que a maioria das empresas está tão concentrada nos 

"índices de aceitação" já traçados de serviço ou produto, que acaba não levando em 

consideração o processo contínuo de melhora. A falha em capturar e avaliar todos os 

dados, tanto positiva como negativamente, é outro grande contribuinte para os 

problemas de implementação. O autor declara que o processo deve unir sua decisão a 

uma ação e a ação a um mecanismo de rastreamento, para que todo o processo de 

decisão possa ser avaliado e ajustado. 

Swift (2001) ressalta que o CRM é um ciclo de processo que visa a englobar os 

principais elementos de processo ou grupos de ações : 

• Descoberta do conhecimento. Este é o processo de análise das 

informações do cliente para identificar oportunidades de mercado e 

estratégias de investimento específicas. 

• Planejamento de mercado (e planejamento de ofertas, marketing e de 

comunicações). Este grupo de projeto define ofertas específicas para os 

clientes, canais de distribuição, programas e dependências. 

• Interações com clientes. Essa é a importante fase de ação em que se 

estabelecem e se gerenciam comunicações com clientes existentes/em 

potencial com informações e ofertas relevantes e convenientes. 

• Análise e refinamento. É a fase do processo de aprendizagem contínua, a 

partir de diálogos com os clientes. 

2.1.6 A Organização 

Peppers & Rogers (2001) explicam que a implementação de estratégias de CRM não é 

simples. Para as empresas precipuamente focadas em produtos e serviços - a maioria 

delas - essa implementação exige mudanças radicais na forma de celebrar negócios. Tal 

procedimento não ocorre de um dia para o outro. Nessas empresas, as diversas áreas e 
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departamentos têm missões específicas e têm sua própria visão do cliente. Por isso, este 

se sente como se estivesse se relacionando com várias empresas distintas. 

Os autores destacam que toda a empresa tem influência na relação com os clientes, 

portanto toda a organização deve ser envolvida na iniciativa de CRM. Áreas como 

vendas, marketing e suporte são naturalmente vistas como pontos de contato com o 

cliente e por isso são rapidamente envolvidas. Outras como expedição, cobrança e 

manufatura normalmente não são envolvidas, entretanto apresentam-se igualmente 

importantes. 

Os autores também defendem que a área de recursos humanos possui uma enorme 

relevância. Os funcionários devem ser incentivados (boniticados) a desenvolver os 

clientes de maior potencial e a manter os clientes de alto valor para a empresa. Isso 

implica na mudança de cargos e salários. Os "Gerentes de Produtos" são substituídos 

por ''Gerentes de Contas", ou melhor ainda por ''Gerentes de Clientes". Contudo, de 

nada adianta ter na empresa gerentes de clientes se eles são remunerados apenas com 

base no cumprimento da quota de venda de produtos. Isso somente os incentivaria a 

pensar cada vez mais produtos e cada vez menos nos clientes. O recrutamento 

adequado de pessoal é igualmente importante, na medida em que agora buscamos 

profissionais orientados a essa nova filosofia de trabalho. 

Brown (2001) assegura que a estrutura organizacional freqüentemente é o componente 

mais inspecionado de uma implementação do CRM. A maior parte do marketing das 

organizações se baseia na mídia Conseqüentemente, fazer uma transição para o 

marketing direto é dificil, especialmente com a introdução da segmentação com base 

nas necessidades do cliente. 

Para o autor, a criação de equipes de segmentação é uma proposta voltada a trabalhar 

com quatro categorias de campanhas - reconquistar ou salvar, prospecting, fidelidade, e 

cross-selling e up-selling. No entanto, seria essencial que os departamentos nas 
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empresas trabalhassem juntos, para elaborar medidas que reflitam o novo processo e a 

natureza cooperativa de uma administração de relacionamento com os clientes. 

Peppers & Rogers (2001) consideram que o projeto de CRM é por definição um projeto 

corporativo, embora geralmente comece em uma área específica e seja desenvolvido 

em etapas. Um dos principais problemas em projetos de CRM é a fàlta de compromisso 

da aha direção da empresa. Segundo os autores, o CRM pertine a uma nova forma de 

ver e tratar o cliente e portanto relaciona-se mais com a mudança da cultura 

organizacional do que com a implementação de wn novo sistema. 

Figura 12: As Principais Áreas que Conduzem Soluções de CRM. 
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Fonte: Forbes Brasil, Agostol2001 

Freeland (2002) salienta que na construção de uma organização centrada no cliente, a 

informação sobre os mesmos é um fator bastante crítico, entretanto são estas 

informações que serão significativas para que as organizações alcancem os seus 

resuhados. Para isto, deve-se possuir e usar os dados corretos, ou seja, as organizações 

podem seguir um processo passo-a-passo estruturado : 

• Começando com um entendimento de seus objetivos. 
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• Estudando os dados de seus próprios clientes. 

• Identificando gaps nas informações que elas possuem e nas informações 

que elas precisam. 

• Pedindo informações aos clientes. 

À partir de então, segundo o autor, as organizações devem construir seus sistemas e 

processos para apoiar uma operação centrada no cliente. 

o Anuário Brasileiro de Call Center e CRM (2001, p.13), defende que o bom 

relacionamento com os clientes é uma política que as empresas já perceberam como 

absolutamente indispensável para a sua prosperidade. É consenso que as companhias 

em geral e no Brasil em particular estejam preocupadas com as soluções de CRM que 

possam resultar no aumento da lucratividade e do atendimento às expectativas dos 

clientes, como diz a IDe, que fez recentemente uma pesquisa reveladora: entre as 

empresas consultadas, 10% das grandes corporações já contam com uma solução de 

CRM; outros 10% estão no meio do processo de implementação de sistemas; quase 

20% (desta vez empresas de todos os portes) estão avaliando os beneficios de comprar 

uma solução de CRM." 

Entretanto, o IDe demonstra que as dificuldades para a implementação do CRM advém 

inicialmente do desafio de se mudar a cultura organizacional, alterando a forma de 

tratar o cliente; assim, o cliente passa a ser a empresa, o planejamento é absolutamente 

fundamental por se tratar de um processo bastante crítico, os sistemas de CRM devem 

estar alinhados aos objetivos estratégicos, a tecnologia por si própria é secundária aos 

objetivos de negócios, porém é fundamental para implementação e funcionamento da 

solução. 

Ainda, segundo dados do IDe, as empresas ao fazerem o seu dever de casa pecam por 

não traçarem objetivamente seus objetivos e quando mero, a maioria delas se coloca 

distantes dos interesses dos seus melhores clientes. Aspectos como estes contrIbuem 

fortemente para o insucesso da maioria das iniciativas de CRM, que acabam 
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fracassando por não terem sido alcançados os resuhados esperados, que 

invariavelmente passam pelo aumento dos lucros e dos níveis de fidelização de clientes. 

Peppers & Rogers (2001) destacam que cada vez mais as empresas se organizam em 

função dos vários tipos de clientes que possuem. Essa organização permite a 

diferenciação dos clientes primeiramente pelas necessidades dos vários tipos de clientes 

e posteriormente por suas necessidades individuais. A me1hor forma de testemunhar 

essa mudança seria visitar os sites das empresas na web. A orientação destes sites está 

mudando de produtos para a categorização por tipo de cliente e/ou necessidade. Isso 

facilita sobremaneira o acesso às informações e as ofertas pertinentes às necessidades 

dos cliente, além de propiciar o aprendizado da empresa a respeito das necessidades de 

seus clientes. 

2.1.7 As Implementações 

Valso ir Tronchin (2001) destaca uma pesquisa recente feita pelo Peppers and Rogers 

Group do Brasil, na qual identificou-se que 40% das empresas têm hoje um projeto 

formal de CRM. Dentre elas, somente 20% começaram há mais de um ano. O dado em 

referência confirma a experiência prática dos autores : em matéria de CRM, fala-se mais 

do que se pratica. 

Consoante a pesqUIsa, a maIOrIa dos projetos mencionados relaciona-se com a 

instalação de pacotes ou sistemas que envolvam ferramentas de call center, gerência de 

campanhas de marketing, automação de vendas, programas de freqüência, etc _ como 

se fosse possível "instalar" CRM na empresa. 



Figura 13 : Processo de Implementação do CRM. 
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No entanto, segundo Peppers & Rogers (2001), em que pese terem descoberto a 

importância do CRM, poucas empresas tiveram sucesso na implementação, 

basicamente por três razões : 

• Dificuldade para mudar a cultura atual da empresa; 

• Incapacidade de mudar os processos de negócio existentes; 

• Dificuldade de adaptar e atualizar os sistemas legados. 

Greenberg (2001) explica que depois do convencimento dos responsáveis pela empresa, 

a determinação do orçamento, a escolha do software, a definição e contratação dos 

parceiros de integração, parte-se para a implementação, que não significa apenas 

instalar os programas computacionais e aguardar o funcionamento correto. Significa 

principalmente entender como o software deverá se adaptar ao modelo de negócio e ao 

estilo da empresa. 



Figura 14: Fases em que se encontram os processos de implementação do CRM. 
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Peppers & Rogers (2001) afirmam que a implementação de sistemas de CRM é um 

tema complexo. Não seria apenas a implantação de um novo pacote. O principal desafio 

consiste na envolvência de pessoas de culturas e propósitos diferentes, que idealmente 

devem ter os mesmos objetivos. Nunca é demais enfatizar a importância do 

planejamento e da alocação adequada de recursos e de pessoal. O planejamento 

configura-se fundamental em qualquer projeto, entretanto nesse caso, dada a 

abrangência, é absolutamente critico. 

O Anuário Brasileiro de Callcenter e CRM (2001, p.15) destaca que investir em um 

bom projeto de CRM é fundamental "O setor de telecomunicações vem registrando 

aumento de 50% no retomo sobre as vendas, depois de implantar políticas consistentes 

de CRM". Segundo pesquisa realizada pela Consuhoria Accenture, realizada entre mais 

de 250 companhias de seis setores da indústria no início do ano passado, somente o 

setor de alta tecnologia supera estes números. O mesmo estudo demonstrou que não 

basta investir em tecnologia; ou seja, o sucesso de um programa de CRM depende 

largamente de treinamento de pessoal, mudança da cultura interna da empresa e 

campanhas de incentivo para os funcionários. 
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Freeland (2002) recomenda que as empresas organizem suas iniciativas de CRM em 

tomo de quatro componentes: 

1. Definindo a estratégia; 

2. Consolidando informações sobre clientes; 

3. Conquistando maior valor nas atividades de contato com clientes; 

4. Transformando o processo de marketing. 

Brown (2001) assegura que para se implementar um programa de CRM com eficácia, 

são necessários cinco elementos principais : estratégia, segmentação, tecnologia, 

processo e organização. 

2.1.8 Os Resultados 

Liberta de velhos tabus, a sigla tecnológica CRM (Customer Relationship Management) 

começa a provocar uma quebra de paradigmas sobre o conceito original de tratamento 

do consumidor de forma distinta e única. Ancorados na inteligência tecnológica que 

integra todos os canais de contato com o cliente, usuários corporativos aumentam sua 

base de clientes, reduzem custos operacionais e ampliam vendas, conforme destaca 

Santos (2001). 

Segundo a autora, a difícil missão de satisfazer os desejos de cada consumidor com 

vistas à conquista de sua fidelidade aparece em segundo plano para os executivos do 

mercado, inversamente ao discurso dos "donos" da tecnologia, que continuam 

evangelizando o casamento de longo prazo, como única base de sucesso para um 

projeto. 

Assegura Giurlani (2001), que dentre as corporações que admitiram falhas em seus 

projetos, 41 % não foram bem sucedidas em automação de vendas, 25% em serviços ao 

cliente (customer care) e 18% em call center. Grande parte dos insucessos poderia ter 

sido evitada se o foco estivesse centrado nas questões críticas do CRM, que constituem 
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os processos de negócios (capturar, transacionar, satisfazer e prestar serviços), os canais 

e pontos de interação e o ecossistema tecnológico (compreendendo os aspectos 

operacional, analítico e colaborativo). Destaca a autora que tudo deve estar embasado 

no conhecimento do cliente e na previsão do seu comportamento. 

o Anuário Brasileiro de Callcenter e CRM (2001) divulga os resultados da Siebel 

obtidos com CRM : aumento médio de 15% na receita; 21 % a mais na produtividade 

dos empregados; e mais 21% em satisfação do cliente. Estudos feitos pela Emst & 

Y oung com empresas que investiram no conceito de CRM indicam que 42% tiveram 

aumento nas receitas; 35% de redução nos custos de vendas; ficaram 40% menores os 

custos de serviços; e mais de 25% aumentaram a satisfação de seus clientes. 

Giurlani (2001) pondera que em termos operacionais é possível medir o retorno do 

investimento. Todavia, quando percebida pelo ângulo analítico, essa medição torna-se 

mais complicada. Falando em relacionamento com o cliente, o ganho maior não 

constitui a redução de custos, mas o crescimento da base de informações sobre o 

consumidor, que permitirá traçar perfis e realizar uma série de cruzamentos de dados, à 

partir dos quais poderiam ser direcionadas ações mais objetivas. Assim, tal 

procedimento levaria em média 2 (dois) anos. 

Mais importante que ter uma imensa base de clientes, seria ter clientes fiéis e rentáveis. 

Experts em CRM são unânimes em dizer que o cliente fiel gasta mais com a empresa, 

possui menor custo de manutenção, indica a empresas para outras pessoas e seria 

menos sensível à variação de preços. Com a metodologia adequada, visão estratégica e 

utilizando a tecnologia de maneira criteriosa e inteligente, as possibilidades de sucesso 

são enormes, destaca o Anuário (2001). 

Giurlani (2001) considera que o retorno do investimento também tem permanecido 

aquém das expectativas, segundo avalia o diretor do Meta Group, justamente porque a 

maioria dos recursos aplicados são direcionados para o CRM operacional, que trata da 
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automação de vendas, do marketing e dos serviços, deixando de considerar o lado 

analítico e a integração com o colaborativo. 

Kotler (1999, p.163) defende que as empresas precisam analisar a relação do custo de 

aquisição do cliente (CAC), comparado aos lucros no ciclo de vida do cliente (LCVC), 

e propõe o seguinte racional de cálculo, onde o custo médio de aquisição excede o lucro 

médio no ciclo de vida. 

CAC - Custo de aquisição do cliente: 

UI - Custo anual de um vendedor US$ 100,000 

2 - Número de visitas anuais de vendedor 200 

3 - Custo de uma visita média (1 /2) US$ 500 

4 - Número médio de visitas p/ converter um cliente potencial em efetivo x 4 

5 - Custo de aquisição de um novo cliente (CAC) (3 x 4) US$ 2,000" 

LCVC - Lucros no ciclo de vida do cliente : 

UI - Receita anual com o cliente 

2 - Número médio de anos de fidelidade 

3 - Margem de lucro da empresa 

4 - Lucros no ciclo de vida do cliente (LCVC) (lx2x3) 

US$ 8,000 

x2 

x 0,10 

US$ 1,600" 

Kotler (1999, p.163) conclui que "para aumentar seu LCVC, a empresa deve vender 

mais para cada cliente, mantê-los por maior número de anos e vender-lhes produtos 

que permitam lucros maiores". Além obviamente, da necessidade de reduzir os seus 

custos no CACo 

Na seqüência, o autor apresenta uma estimativa de custo da perda de clientes; no 

exemplo apresentado, uma determinada empresa em função da baixa qualidade dos 

seus serviços de atendimento, perde anualmente cerca de 5% dos seus clientes, como 

segue: 
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"A empresa tinha 64 mil contas. A perda anual de 5% dos clientes devido a 

serviços insatisfatórios atingiu 3.200 contas (0,05 x 64 000). A média de contas 

perdidas representava uma receita de 40 mil dólares. Portanto, a empresa 

perdia 128 milhões de dólares (3200 x US$ 40 000) em vendas por ano devido 

a serviços insatisfatórios. A margem de lucros da empresa era de 10%. 

Portanto, a perda líquida da empresa era de 12,8 milhões de dólares (0,10 x 

US$ 128 000 000). " 

o autor afirma que valeria a pena investir 12,8 milhões de dólares em ações que 

pudessem eliminar definitivamente a perda de clientes, em razão do atendimento 

inadequado. 

Para Gimlani (2001), os ganhos com a automação podem melhorar a eficiência e a 

produtividade, todavia não justificam os investimentos pesados que devem ser 

realizados numa estratégia de CRM. Reinaldo Manzini, especialista em CRM da 

Symnetics, destaca que é difícil quantificar os ganhos porque o maior deles seria, de 

fato, intangível: a compreensão do valor do cliente. 

2.2 Fidelidade 

2.2.1 O Conceito 

Para Brown (2001), antes de alcançar a fidelidade, uma organização deve definí-Ia, para 

que possa como um todo, aceitá-la e defendê-la. Na oportunidade, o autor apresenta 

algumas perguntas que na sua visão deveriam ser feitas e assuntos que precisam ser 

abordados: 

• Como a empresa define a fidelidade? 

• Como a empresa mede a fidelidade? 
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• Seus clientes são fiéis? 

• Quantos clientes a empresa perde por ano? 

• Quantos clientes ela mantém? 

o autor define (2001, p.53) que "A fidelidade do cliente é o resultado real de 

uma organização criando benefícios para um cliente, para que ele mantenha 

ou aumente suas compras junto à organização. A fidelidade do cliente é 

criada, quando ele se torna um defensor da organização, sem incentivo para 

tal. " 

Figura 15 : Satisfação e Fidelidade vs Valor da Duração do Relacionamento 
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CRM - Customer Relationship Management, Brown, Stanley (2001,55). 

Para Oliver (1997, p. 392), a fidelidade pode ser definida como um profundo e 

consistente comprometimento em termos de recompra futura de um produto ou serviço 

preferido, gerando portanto, compras repetidas de uma mesma marca, apesar das 

influências situacionais e dos esforços de marketing para provocar um comportamento 

de mudança ou busca de outra marca. Cabe lembrar que existem situações em que o 
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consumidor não tem a oportunidade ou necessidade de recomprar, mas, ainda assim, se 

mantém fiel ao produto ou empresa 

o autor defende que a fidelidade total resultaria em um comportamento de compra da 

marca preferida independente dos custos, não aceitando nenhuma outra marca em 

substituição à eleita. Porém, não são todas as empresas que podem atingir esse estágio 

avançado de fidelidade. Isso requer no mínimo superioridade do produto ou serviço, 

além de consumidores que possam se tornar defensores determinados da marca e de um 

ambiente social favorável. Se esses requisitos não forem atingidos ou forem 

inatingíveis, a fidelidade torna-se mais precária. 

Para Stone, Woodcock e Machtynger (2001), a melhor definição é um estado de 

espírito, um conjunto de atitudes, crenças, desejos. A empresa beneficia-se do 

comportamento leal dos clientes - conseqüência do estado de espírito destes. A 

lealdade também é um estado de espírito relativo, portanto, um mesmo cliente pode ser 

leal a várias empresas, simuhaneamente. 

Os autores explicam que a lealdade cresce por meio de abordagens que reforçam e 

desenvolvem um estado de espírito positivo e igual comportamento. O objetivo não 

seria tornar todos os clientes leais, mas melhorar a lealdade daqueles mais propensos a 

sê-Io. Alguns clientes reagem melhor a incentivos, outros respondem mais 

positivamente a serviços diferenciados, que sabem ser oferecidos apenas a clientes fiéis, 

enquanto outros reagem a uma combinação dos dois. 

Segundo Reichheld (1996), a retenção do cliente é um assunto que simplesmente não 

pode ter limites restritos. Passamos a entender que a lealdade à empresa tem três 

dimensões - a lealdade do cliente, a lealdade do funcionário e a lealdade do investidor 

- que eram muito mais poderosas, abrangentes e interdependentes do que havíamos 

previsto ou imaginado. A lealdade tem implicações que se estendem a todos os 

aspectos do sistema de negócios que buscam os benefícios dos clientes constantes. Para 

o autor, a retenção não é simplesmente mais uma estatística operacional, constituindo-
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se a válvula central que integra todas as dimensões de uma empresa e mede seu 

desempenho na criação de valor para seus clientes. 

2.2.2 As Métricas da Fidelidade 

Sob a ótica de Tronchin (2001), ao compreender as necessidades dos melhores clientes, 

a empresa pode tomar a relação única. Tal fato propiciaria barreiras de mudança e 

tomaria inconveniente a mudança para um concorrente, porque neste caso, o cliente 

teria de começar a relação do zero. Para o autor, a fidelidade mede-se em longo prazo, a 

única garantia é o custo da mudança, a inconveniência de mudar. Afinal, a única 

vantagem competitiva real é o conhecimento que a empresa tem de seu cliente e que os 

concorrentes não têm. 

Para Cardoso e Gonçalves Filho (2001), a fidelidade é a categoria mais dificil de se 

medir com precisão. As organizações tem tentado evitar o abandono deste aspecto, 

motivo pelo qual estaria utilizando três elementos essenciais: segmentação com base no 

valor, segmentação com base nas necessidades do cliente e dispositivos de previsão de 

desistência. A segmentação com base no valor permite que a empresa determine o 

quanto está disposta a investir na retenção do cliente. É possível que a empresa não 

invista qualquer recurso nos clientes identificados como pouquíssimo lucrativos e irá 

claramente estimular os clientes não lucrativos a abandonar a organização. 

Figura 16 : Percentual de Clientes vs Percentual de Lucros. 
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Fonte: CRM - Customer Relationship Management, Brown, Stanley (2001, 13). 

Sob a ótica de Brown (2001), a fidelidade será medida de funna diferente, dependendo 

de como encontra-se o processo de eRM. Na fase de aquisição do cliente (1), as 

medidas de fidelidade serão as transações. As medidas de lucratividade serão 

relacionadas ao produto, como a margem de lucro do produto. Na fitse de retenção do 

cliente (2), a medida de fidelidade altera para se concentrar no relacionamento usando, 

por exemplo, o índice de satisfação do cliente. A medida de lucratividade altera-se e 

passa a ser direcionada ao gasto pessoal - a proporção de gastos potenciais do cliente. O 

autor argumenta que quando discutimos a fase do atendimento estratégico ao cliente (3), 

percebemos que as normas de valor do cliente se confundem com as da empresa e a 

medida da fidelidade se liga a estes dois filtores. 

A aquisição de novos clientes seria muito oneroso. O retorno do investimento depende 

consideravelmente de quanto tempo dura o relacionamento com o cliente. Se estamos 

falando de uma simples compra ou de 5, 10 ou 70 anos de relacionamento e o beneficio 

mútuo alcançado, o lucro poderia exceder os custos, segundo o autor. 

Figura 17 : Custos x Lucros. 
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Fonte: CRM - Customer Relationship Management, Brown, Stanley (2001,59). 
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Brown (2001), explica que o índice de retenção é muito importante para a criação do 

valor. As pesquisas demostram que quando a empresa aumenta o índice de retenção de 

80% para 90%, ela dobraria a duração do cliente de cinco para dez anos. Nesta 

perspectiva, a longevidade cria valor. 

2.2.3 Satisfação x Fidelidade 

No século XX, dominava o marketing de massa, graças à existência de novos meios de 

comunicação de massa, como rádio e televisão, reforçados pelos métodos de produção 

possibilitados pela padronização da linha de montagem. Esta fase, focalizada no 

produto, durou aproximadamente de 1920 até 1960 e resultou em uma visão de vendas 

como transações, em primeiro plano. À medida que os negócios foram mudando 

gradualmente, os serviços passaram a constituir a maior parte de toda economia 

desenvolvida. A transação entre o cliente e o prestador dos serviços tomou-se mais 

importante do que qualquer transação individuaL e a satisfação do cliente passou a ser 

mais importante do que qualquer anúncio, conforme explicam Rust, Zeitharnl e Lemon 

(2001). 

Sob a ótica de Kotler e Armstrong (1998, p.403), "Satisfação do cliente é o resultado 

percebido pelos compradores que experimentam o desempenho de uma empresa que 

satisfaz as suas expectativas. Eles ficam satisfeitos quando suas expectativas se 

cumprem, e ficam encantados quando elas são superadas". 

Na perspectiva dos autores, clientes satisfeitos compram maIS, geram maIor 

lucratividade e ainda contribuem com a divulgação da boa imagem da empresa. 
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Figura 18 : Satisfação x Retenção. 

Fonte: Hennig-Thurau e Klee (1997), p. 742. 

Fonte: RITTNER, Mário Celso (2001, p.l08). 

Oliver (1999) defende que a satisfação é comumente associada à fidelidade. O autor 

define a satisfação como uma sensação prazerosa de preenchimento das necessidades, 

desejos e objetivos. Essa sensação seria avaliada perante um padrão estabelecido de 

prazer versus desprazer. Para que a satisfação afete a fidelidade, faz-se necessária a 

satisfação freqüente ou acumulativa, de forma que episódios isolados se somem. 

Entretanto, assim como a satisfação é fundamental para a construção da fidelidade, 

especialmente no estágio de fidelidade afetiva, a insatisfação é o tendão-de-aquiles da 

fidelidade. 

Existem casos em que a satisfação aparece sem a lealdade, como uma refeição 

satisfatória que nunca mais é experimentada; ou a lealdade existe sem a satisfação, como 

o amor incondicional ao país de origem. Porém, a satisfação é como se fosse uma 

semente de lealdade, que precisa de cuidados especiais para crescer e frutificar. Esses 

cuidados seriam uma analogia para a propensão à fidelidade, suporte social e esforços 

mercadológicos da empresa. Ausentes tais fatores, a satisfação existe, mas não se 

transforma em lealdade, como uma semente que não germinou, conforme esclarece o 

autor. 
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Consoante Reichheld (2002), as medidas de satisfação constituem um bom primeiro 

passo, mas não se restringem a estes parâmetros. Uma atitude efêmera desprovida de 

poder de permanência constitui uma péssima substituta da lealdade, e estabelece um 

padrão demasiado baixo de excelência Muito melhor que os níveis de satisfação são as 

medidas dos Índices de retenção de clientes e funcionários - comportamentos reais, 

com conseqüências financeiras concretas. 

Kotler e Armstrong (1998) explicam que embora consumidores leais estejam 

tipicamente satisfeitos, a satisfação não é universalmente traduzida como fidelidade. Em 

pesquisa realizada, concluiu-se que a satisfação é um passo necessário para a 

fidelização, mas se torna menos importante à medida que a fidelidade se faz presente por 

outros mecanismos; por exemplo, a fidelidade pode advir de uma combinação de visível 

superioridade do produto ou serviço oferecido. 

Para os autores, talvez o grande proponente da máxima "Satisfação não é o suficiente" 

seja Reichheld (1996) que cunhou o termo "arapuca da satisfação". Citando uma 

impressionante disposição de evidências da Bain & Companhia, Reichheld notou que de 

todos os clientes satisfeitos ou muito satisfeitos, entre 65% e 85% provavelmente 

desertariam. Mais ainda, na indústria automobilística, onde 85% a 95% se dizem 

satisfeitos, apenas 30% a 40% retornaram ao fabricante ou modelo anterior. Uma troca 

de ênfase na satisfação para fidelidade parece ser uma mudança válida na estratégia para 

a maioria das firmas, clientes fiéis impactam positivamente as margens de lucro. Swi:ft 

(2001, p. 76), "As empresas podem aumentar os lucros em 100% retendo somente mais 

5% de seus clientes. " 

2.2.4 Aquisicão vs Retenção 

Há uma importante diferença entre características e requisitos de retenção de clientes 

versus aquisição de clientes, afirma Swift (2001). 



Figura 19 : Retenção vs Aquisição. 

(Fonte: J. M. Mclntyre) 
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Fonte: eRM, Customer Relatiooship Management, Swift, Ronald (2001, p.81) 
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Sob a ótica de Stone, Woodcock e Machtynger (2001), as empresas sempre vendem 

para dois grupos de clientes - os novos e os antigos. Em termos de custos, é bem menos 

dispendioso manter os clientes já existentes do que atrair novos. Os clientes antigos já 

tiveram necessidades satisfeitas por seus produtos e/ou serviços no passado. 

Os autores enfatizam que para criar estratégias de retenção eficazes, é preciso conhecer 

bem o comportamento e as necessidades do cliente. A lealdade de um grupo de clientes 

é um compromisso fisico e emocional, portanto, em troca desse comprometimento, os 

clientes esperam que as suas necessidades sejam satisfeitas. 

Na visão de Swift (2001), as empresas com foco na retenção conseguiram melhorias 

significativas nesse aspecto, retendo até 35% dos clientes que normalmente teriam ido 

embora. O importante é identificar as mudanças no comportamento do cliente que 

possam indicar uma deserção em potencial - mudança de endereço, cancelamento das 

linhas de crédito regulares, reclamações, redução do saldo de conta - e então 

providenciar alguma ação para evitar problemas potenciais. 

Conforme estudo publicado no início deste ano pela Forrester Research, os varejistas 

online bem-sucedidos começarão a mudar o foco da aquisição para a retenção, dirigindo 

aos clientes sinais de apreciação inesperados. Esse atendimento pró-ativo exigirá a 
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implantação, em todas as áreas da empresa, de critérios para medir a satisfação do 

cliente, como destaca Newell (2000). 

Sob a ótica de Furlong (1994), a receita perdida como resultado da deserção de clientes 

é capaz de perfurar qualquer orçamento organizacional, segundo ilustrado nesses 

números. O resultado final é que vale a pena dar atenção aos clientes existentes. 

Figura 20 : O Custo de Clientes Perdidos. 

o Custo de Clientes Perdidos7 

Clientes 
Perdidos 
Por Dia 

Perda de Receita 

1 

5 

10 

Se os Clientes Gastarem 
US$ 10 por semana 

US$ 189.800 

US$ 949.000 

US$ 1.898.000 

Se Os Cliente Gastarem 
US$l00 por semana 

US$ 1 .898.000 

US$ 9.490.000 

US$ 18.980.000 

Figura 1.1 Receita perdida como resultado da deserção de clientes é 
capaz de fazer um furo em qualquer orçamento organiza
cional, conforme ilustrado nesses números. Resultado final: 
Vale a pena dar atenção aos Clientes que já existem. 

Fonte: Marketing para reter clientes; Furlong, Carla (1994, p.3). 

Existe um lado positivo no acompanhamento cuidadoso de seus clientes. A redução da 

deserção dos clientes, até mesmo em apenas 5% ao ano eleva os lucros em até 85% em 

uma variedade de áreas da atividade comercial, destaca a autora. 

Para Rust, Zeithaml e Lemon (2001), os programas para criação do valor de retenção 

devem ser concebidos para corresponder às necessidades específicas de cada cliente. 

Esses programas devem : 

• Maximizar a probabilidade do cliente retomar para futuras compras; 

• Maximizar o tamanho dessas futuras compras; 

• Maximizar a probabilidade do cliente comprar de um concorrente. 
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As empresas que focam a criação do valor de retenção aumentam a probabilidade dos 

melhores clientes se ligarem a elas. Os clientes e os grupos destes devem ser tratados de 

acordo com seu valor projetado por toda a vida para a empresa, destacam os autores. 

E ainda, os programas de retenção resultariam em impacto financeiro, aumentando a 

taxa de recompra. Melhorias na matriz de mudança resultam em maior valor do cliente. 

Os gastos associados ao programa de retenção constituem o valor presente líquido dos 

gastos atuais e futuros. O cálculo do retorno sobre a retenção é o seguinte: 

% retorno sobre a retenção = [(aumento no valor do cliente - gastos com o programa de 

retenção) / (gastos com o programa de retenção)] x 100. 

Figura 21 Valor Médio da Duração do Relacionamento com o cliente X Índice de 

Retenção. 
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Fonte: CRM - Customer Relationship Management, Brown, Stanley; (2001, p.60) 

2.2.5 A Tecnologia e a Fidelidade 

Santos (2001), defende que a maioria das corporações ainda prefere usar a tecnologia 

para atingir antigas metas: vender e ganhar escala. Poucos empresários visam o 
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casamento de longo prazo com o cliente e o CRM ganha diferentes faces dentro de 

setores verticais. 

Identificar o cliente por meio da tecnologia e processos do CRM deve ser a grande 

arma entre os concorrentes, na hora de atraí-lo e mantê-lo. O setor financeiro também 

deve usar essa "inteligência" como munição para ampliar as vendas e o número de 

clientes. Já as utilities e as telcos têm urgência em preparar a base tecnológica para 

enfrentar a concorrência de 2002, sem contar que o CRM agrega valor à retenção de 

clientes, o que consolida a marca da empresa e aumenta a atualmente apertada margem 

de lucro das operadoras, segundo a autora. 

Conforme Swift (2001), ao entender melhor o cliente, a empresa com um data 

warehouse robusto centrado neste é capaz de atingir mais efetivamente os clientes 

potenciais certos com a promoção certa, no momento certo e pelos canais certos. Ao 

utilizar combinações de informações criadas internamente e informações externas, o 

custo de aquisição de clientes pode ser reduzido por meio de marketing direto mais 

eficaz. A adoção do data warehouse para permitir esta abordagem de marketing leva a 

grande sucesso, amplia os negócios e aumenta a receita, ao mesmo tempo que reduz os 

custos. 

Segundo pondera Brown(2001), o componente final de uma campanha de fidelidade de 

sucesso é o desenvolvimento de um modelo preditivo de desistência. Por meio da vasta 

quantidade de dados demográficos e históricos de usuários disponíveis relacionados aos 

clientes existentes, é possível prever o desgaste de clientes. Pelo uso de ferramentas 

avançadas de data warehouse e data mining, as empresas podem desenvolver 

dispositivos que identificam clientes vulneráveis e que podem ser selecionados para uma 

campanha de fidelidade ou para receber produtos alternativos. 

Para Reichheld (2002), embora a internet tenha elevado o índice de movimentação em 

muitos setores da economia, os líderes que compreendem a base da verdadeira lealdade 

consideram-na uma poderosa ferramenta para fortalecer relacionamentos. Promovendo 



68 

uma ligação direta entre as empresas e seus fornecedores e clientes, a web pode estreitar 

os relacionamentos ao extremo e gerar eficiências imensas. Porém, muito pouco deste 

potencial poderá se concretizar se não houver, dentro de tais relacionamentos, um 

elevado nível de confiança. 

o autor enfatiza que os requisitos para a construção de relacionamentos de aprendizado 

com os clientes são os mesmos para empresas o.ffline e online, no entanto a internet é 

um enorme "focus group" e neste sentido o marketing online pode conduzir a uma 

enorme vantagem competitiva Pela internet, as empresas podem enviar comunicações 

dirigidas online. 

A Ernst & Young (2001) concluiu um relatório especial sobre a internet, demonstrando 

que a tecnologia há muito tempo possui a capacidade de mudar o mundo. A internet 

levará à maior transformação vista até hoje, porque permite às empresas travarem um 

diálogo com os indivíduos. A internet ajuda-nos a entender suas necessidades e seus 

desejos, minimizando o sacrificio pelo qual o consumidor tem de passar para comprar 

produtos e serviços. A web oferece aos consumidores aquilo que desejam de uma 

maneira especial para cada pessoa. 

Afirma Greenberg (2001), que os clientes tem alertado às empresas que parem de 

depender de informações a seu respeito e comecem a prestar atenção às informações 

fornecidas pelos mesmos. Esse é o segredo do CRM. é preciso que haja um processo 

dedicado de aprendizagem para que a empresa compreenda os valores que são 

importantes para clientes individuais e utilize esses conhecimentos para oferecer 

beneficios que o cliente realmente deseja, fucilitando suas transações com a empresa 

Newell (2000) salienta que os únicos verdadeiros valores são aqueles agregados para 

seus clientes e os valores que seus clientes transferem para sua empresa O verdadeiro 

valor não reside nos dados, nem na tecnologia, reside no conhecimento sobre os clientes 

e no uso desses conhecimentos para gerir os relacionamentos. 
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No alicerce de um relacionamento está a confiança e o diálogo. Não será possível 

construir uma relação adequada com o cliente iludindo-o apenas com pontos e 

descontos. Aprender com cada interação e criar o diálogo é o segredo da "e-fidelidade" , 

defende o autor. 

2.2.6 Estratégia baseada no Cliente 

Para Rust, Zeithaml e Lemon (2001), chegou o momento de substituir a estratégia 

baseada em produtos por uma estratégia competitiva, calcada em como a empresa cuida 

dos fatores e sub fatores específicos do valor do cliente. Essa abordagem é uma 

conseqüência natural da passagem da economia de produtos para a econOmIa de 

serviços, associada a uma tecnologia moderna de bancos de dados e sistemas de 

informações. 

As empresas devem dar menos atenção à participação no mercado, a qual reflete 

somente o desempenho atual, dedicando-se à participação no valor do cliente, que 

envolve negócios atuais e futuros. Essa participação no valor do cliente pode ser 

considerada o melhor indicador da futura participação de mercado, porque compara 

com a concorrência os valores totais dos clientes por toda a vida da empresa, conforme 

esclarecem os autores. 

De atendimento personalizado a tratamento diferenciado. De mal necessário, o cliente 

passou a ser a razão principal. O atendimento deixou de ser apenas a solução para o 

problema ou para a necessidade do cliente. O momento em que vivemos está baseado na 

relação de valor, que é analisada tanto pelo cliente quanto pela empresa, por isso os 

hábitos e desejos dos clientes se tomaram o foco principal desta relação, afirma Oliver 

(1997). 

De acordo Rapp & Collins (1994), na estratégia de relacionamento com os clientes, 

algumas regras básicas devem ser aplicadas para agregar valor ao relacionamento e obter 

a fidelização, a saber: 
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• Desenvolver um ciclo de comunicação, com ações planejadas visando 

informar bem o cliente no tempo certo; 

• Fazer coisas juntos, estratégias de business-to-business e business-to

consumer são exemplos que oferecem muitas oportunidades de "fazer 

coisas juntos"; 

• Ouvir cuidadosamente, este aspecto está ligado ao serviço de "Customer 

Care" (atendimento ao cliente), e as técnicas de pesquisa com vistas a 

conhecer as necessidades, percepções e desejos dos clientes; 

• Pesquisar respeitosamente, eis que a fonte de aperfeiçoamento de um CRM 

consiste em pesquisar sistematicamente à base de clientes; 

• Ao transformar compradores em adeptos, o cliente se torna um adepto do 

produto. Para que seja um defensor da marca deve repetir várias vezes a 

mesma compra. 

Sob a ótica de Pepers & Rogers (2001), quando se busca a participação no cliente, o 

objetivo seria identificar nos clientes de maior valor e potencial outras necessidades 

relacionadas ou não à necessidade básica, que os levou a celebrar negócios com a 

empresa. O objetivo é ampliar o número de necessidades para as quais se fornecem 

produtos e serviços. Quanto maior o número de necessidades, menor a pressão sobre as 

margens e maior a conveniência do cliente em continuar comprando da empresa. 

Segundo os autores, após uma visão clara dos clientes, o próximo passo é começar a 

planejar estratégias de como tratar clientes diferentes de forma diferente. Para auxiliar 

essa tarefa, estratifique seus clientes com base em seu valor para a empresa - clientes de 

valor seme1hante pertencem ao mesmo grupo. Os autores sugerem três grandes grupos, 

para começar: Clientes de Maior Valor (CMVs), Clientes de Maior Potencial (CMPs) e 

Below Zeros (BZs - "Abaixo de Zero"). 

À seguir, mister seja definido um conjunto específico de estratégias com o objetivo de 

reter e desenvolver os CMVs e os CMPs. Reconheça que esses clientes são 

fundamentais para o sucesso da empresa. Por outro lado, estratégias de redução de 
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custos devem ser elaboradas para os BZs, que são clientes que custam mais para a 

empresa do que sua margem de contribuição, conforme ensinam os autores. 

Para Reichheld (1996), o primeiro passo para gerenciar um sistema de negócios 

baseado na lealdade é encontrar e adquirir os clientes certos : clientes que ofereçam 

fluxos de caixa e um retorno rentável para o investimento da empresa nos próximos 

anos, clientes cuja lealdade pode ser conquistada e mantida. As empresas focadas na 

lealdade, devem priorizar três regras básicas : 

a) Alguns clientes são inerentemente previsíveis e leais, independente da 

empresa com a qual estejam fazendo negócio. Eles simplesmente 

preferem relacionamentos estáveis e duradouros. 

b) Alguns clientes são mais rentáveis do que outros. Gastam mais, pagam 

as contas com maior presteza e demandam menos serviço. 

c) Alguns clientes definem seus produtos e serviços mais valiosos do que 

os de seus concorrentes. Nenhuma empresa pode representar tudo para 

todos. Seus pontos fortes específicos simplesmente serão mais 

adequados às oportunidades e necessidades de determinados clientes. 

2.2.7 O Valor do Cliente 

Furlong (1994) defende que uma vez que os recursos da empresa são limitados, é 

preciso que se concentre nos melhores clientes. Isso não representa uma tarefa fácil, 

pois a maioria dos sistemas não estão aptos a detectar os clientes mais lucrativos. 

BroWll (2001) enumera quatro situações básicas em um relacionamento com o cliente: 

1. O cliente é fiel e lucrativo - a empresa se concentra em aprofundar o 

relacionamento, fortalecer a fidelidade por meio de cross-selling e up-selling. 
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2. O cliente é fiel mas não lucrativo - a empresa deve manter relacionamento e 

assegurar a fidelidade porque o cliente também pode se tornar lucrativo por meio 

de cross-selling ou up-selling. Se isso não ocorrer, o cliente deve ser 

abandonado. 

3. O cliente é lucrativo mas não é fiel - nesse caso a empresa deve se concentrar 

completamente em fortalecer o relacionamento e construir a fidelidade. 

4. O cliente não é fiel e não é lucrativo - nesse caso provavelmente vale a pena 

deixá-lo ir para a concorrência. 

Tipicamente os clientes leais são os clientes mais lucrativos, clientes leais tendem a 

comprar mais serviços e a experimentar outros tipos de serviços e/ou produtos e ainda 

atuam como profissionais de marketing boca a boca, destaca Swift (2001). 

Rust, Zeithaml e Lemon (2001), consideram que o valor a longo prazo da empresa é 

fortemente detenninado pelo valor do relacionamento da empresa com seus clientes, 

denominado como valor do cliente (customer equity). Os autores definem valor do 

cliente de uma empresa como sendo o total dos valores de consumo do cliente ao longo 

de sua vida de consumo, naquela empresa. 

Figura 22: Fatores que Influenciam o Valor do Cliente. 
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Fonte: Customer Equity, Rust, Zeithaml e Lemon (2001, p.20). 
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Os clientes diferenciam-se em termos de valor para a empresa e em termos de 

necessidades que têm da relação com a empresa. Existem basicamente dois tipos de 

valor. O valor real e o valor estratégico ou potencial. Eles devem estar alinhados de 

forma à medir o sucesso da empresa. No mundo capitalista, a maioria das empresas 

mede sucesso pela remuneração dada aos acionistas. Significa pois dizer que lucro 

contábil é realmente o que importa nesse caso, enfatiza Tronchin (2001). 

Para Rust, Zeithaml e Lemon (2001), embora o acompanhamento das receitas seja um 

bom começo, ele pode ser enganoso com relação ao valor do cliente. Alguns tipos de 

transações são inerentemente de margens mais baixas, ou mesmo deficitários, ao passo 

que outros tipos de transações produzem, em geral, margens mais altas. Isso significa 

que um cliente que cria grandes margens através de transações de margens baixas pode 

ser muito menos valioso que um cliente que cria uma receita menor com atividades de 

altas margens. 

As principais maneiras de uma empresa influenciar o LTV de seus clientes seriam : (1) 

aumentar a retenção dos mesmos, (2) atraí-los de outras empresas, (3) elevar a 

lucratividade dos clientes e (4) aumentar a participação na carteira, definem os autores. 

Greenberg (2001) presume que em função da manutenção dos clientes constituir-se um 

objetivo para a maioria das empresas, então o que deve ser feito consiste na 

determinação do valor do cliente para a organização. Se determinado cliente vem 

fazendo você perder dinheiro, embora esteja com você há mais de quarenta anos, não 

seria portanto diretamente valioso, ainda que possa ter um certo valor de marketing. O 

ciclo de vida do cliente é o processo pelo qual esse indivíduo vem atuando como 

cliente. Isso inclui o seu histórico de consumo, entre outras coisas. A descoberta da 

receita gerada por ele em relação ao ciclo de vida previsto para essa relação é o valor do 

ciclo de vida do cliente. 

Tronchin (2001), esclarece que valor real ou valor vitalício (L TV - Lifetime V alue) é o 

valor presente líquido (VPL) das transações futuras da relação esperada com o cliente. 
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Isso quer dizer que se continuamos a manter uma relação comercial nos moldes atuais, 

todas as transações futuras, trazidas ao valor presente, com o desconto apropriado, 

representaria o valor do mesmo. Valor potencial ou estratégico, é tudo o que o cliente 

compra no mercado, que tenha relação com a linha de negócio da empresa. 

Diferentemente do valor real, ele seria na maioria das vezes, intangível. Por isso deve 

ser interpretado, não medido de forma objetiva. 

Sob a perspectiva de Tronchin (2001, pág. 2), a relação entre o valor real e o valor 

potencial é o que chamamos de share of customer, participação no cliente, share of 

wallet, participação na carteira do cliente, ou share of poclret, participação no bolso do 

cliente. uÉ intuitivo: de tudo o que o cliente compra, qual é minha parte, quanto eu 

forneço. É por isso que, em princípio, não recomendo nenhuma estratégia que elimine 

os clientes assim chamados de Bã (below zeros, abaixo de zero), que por definição têm 

valor real e potencial abaixo do custo de atenção. Como é muito dificil assegurar que o 

valor estratégico desses clientes está abaixo da linha do custo, corre-se o risco de 

eliminar clientes que têm o que contribuir. " Entretanto, isso não quer dizer que não 

tenhamos que rentabilizá-Ios, ou medir o quanto estamos investindo neles, para saber se 

vale a pena o investimento feito para o futuro. 
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CAPÍTULom 

METODOLOGIA 

3.1 Tipo de Pesquisa 

Este estudo utilizou os métodos qualitativos, uma vez que trata-se de pesquisa do tipo 

exploratória., baseada num processo de entrevistas semi-estruturadas, através das quais 

buscou-se obter a melhor compreensão a respeito do problema pesquisado. Sendo 

qualitativa., a metodologia infere uma abordagem direta., não simulada, utilizando a 

técnica de entrevistas de profundidade. 

Segundo Malhotra (2001), o objetivo desta metodologia de pesquisa consiste em 

alcançar uma compreensão qualitativa das razões e motivações subjacentes, eis que a 

análise dos dados não seria estatística., a amostra é pequena em número de casos e não

representativa., e a coleta de dados não é estruturada, exploratória., motivo pelo qual 

proporciona insights e compreensão do contexto do problema. 

liAs pesquisas qualitativas são realizadas a partir de entrevistas individuais ou 

discussões em grupo, e sua análise verticalizada em relação ao objeto em estudo 

permite identificar pontos comuns e distintivos presentes na amostra escolhida ", 

destacam Samara e Barros (2002, p. 31). 

Quanto aos fins, a pesquisa foi do tipo exploratória., sendo realintda a partir de alguns 

dados seClUldáriOS disponíveis e dos dados primários obtidos através de entrevistas semi

estruturadas, realizadas de forma direta com pessoas especializadas no assunto de 

interesse, profissionais e executivos de empresas que adotaram estratégias de CRM 

voltados à fidelização de clientes e estudos de casos selecionados. 
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Para Vergara (2000, p. 47), "A investigação exploratória é realizada em área na qual há 

pouco conhecimento acumulado e sistematizado. Por sua natureza de sondagem, não 

comporta hipóteses que, todavia, poderão surgir durante ou ao final da pesquisa". Por 

seu turno, Samara e Barros (2002), enfatizam que os estudos exploratórios, também 

denominados desk research, têm como principal característica a informalidade, a 

fleXIbilidade e a criatividade, e neles procura-se obter um primeiro contato com a 

situação a ser pesquisada ou um melhor conhecimento sobre o objeto em estudo 

levantado e hipóteses a serem confirmadas. 

A pesquisa exploratória deve ser usada quando seria almejado um entendimento sobre a 

natureza geral de um problema e as possíveis hipóteses ahernativas, assim como as 

variáveis relevantes que precisam ser consideradas. Ela seria aplicável quando existe 

pouco conhecimento prévio do objeto do estudo, para se prosseguir com o projeto de 

pesquisa (Aaker et ai., 2001). 

Para Malhotra (2001), a pesquisa exploratória é freqüentemente utilizada na geração de 

hipóteses e na identificação de variáveis que devem ser incluídas na pesquisa. Ela isola 

variáveis e relações-chave para posterior exame. A pesquisa exploratória proporciona a 

formação de idéias para o entendimento do conjunto do problema. 

Quanto aos meios, a pesquisa deverá ser bibliográfica, telematizada e de campo. 

A) Bibliográfica : Vergara define que (2000, p.48), "Pesquisa 

bibliográfica é o estudo sistematizado desenvolvido com base 

em material publicado em livros, revistas, jornais, redes 

eletrônicas, isto é, material acessível ao público em geral. 

Fornece instrumental analítico para qualquer tipo de pesquisa, 

mas também pode esgotar-se em si mesma". Foram utilizados 

para efeito de pesquisa um vasto material literário, bem como 

relatos de casos práticos e estudos de casos, além da pesquisa 
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bibliográfica que também subsidiou esse estudo nos itens 

relativos à teoria metodológica e dos processos investigativos. 

B) De campo : F oram realizadas sessões de entrevistas seInl

estruturadas realizadas pessoalmente, via telefone ou através de 

correio eletrônico, vohadas à investigar a relação direta entre a 

adoção das estratégias de CRM e a fidelização do cliente. Para 

tanto, integraram parte do grupo de pessoas entrevistadas, 

profissionais executivos e consuhores que tiveram envolvimento 

direto na adoção e no fornecimento de serviços e produtos com 

vistas às estratégias de CRM e fidelização do cliente nas 

empresas pesquisadas. Ressaha Vergara (2000, p.48) que 

"Pesquisa de campo é investigação empírica realizada no local 

onde ocorre ou ocorreu um fenômeno ou que dispõe de 

elementos para explicá-lo. Pode incluir entrevistas, aplicação 

de questionários, testes e observação participante ou não". 

C) Telematizada : Foram pesquisados sites de empresas que 

possuem iniciativas na adoção de CRM e em fidelização do 

cliente, instituições nacionais e internacionais especializadas que 

promoveram debates, eventos, palestras e publicações sobre o 

tema, universidades em busca de trabalhos de pesquisa que 

tenham sido desenvolvidos. Este meio foi também fundamental 

na realização das entrevistas, seja pelo uso da transmissão dos 

dados através da internet e do correio eletrônico, seja na 

utilização de recursos de conference call proporcionados pelo 

telefone. 
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3.2 Universo e amostra 

o ambiente escolhido se compõe de empresas que adotaram estratégias de CRM, bem 

como de empresas especializadas no provimento de serviços de consuhoria e de infra

estrutura tecnológica com vistas a suportar as referidas estratégias. 

Por se tratar de um tema relativamente novo no mercado empresarial brasileiro, diversas 

empresas contatadas não foram consideradas aptas a participarem desta pesquisa, 

principalmente por ainda se encontrarem em um estágio inicial de implementação e uso 

da solução, outras por sua vez se recusaram a participar motivadas por questões 

relativas à sigilo comercial e empresarial. No entanto, as empresas participantes são 

representativas e fazem parte de um seleto grupo de empresas brasileiras, as quais estão 

investindo seus melhores recmsos na adoção das estratégias de CRM e fidelização do 

cliente, bem como se encontram em fase avançada nos seus respectivos processos de 

implementação. 

Conforme explica Vergara (1990), a amostra a ser utilizada para realização de um 

estudo de pesquisa é definida por critérios de tipicidade e acessibilidade. Para tanto, no 

que se refere à tipicidade da amostra, se optou pelo estudo de empresas que tenham 

adotado as estratégias de CRM há pelo menos 24 (vinte e quatro) meses e que tenham 

implementado soluções que vão além dos call centers. 

Com base na definição da amostra pela tipicidade, definiu-se o critério de acessibilidade 

que deverá privilegiar aqueles processos que possam propiciar uma maior abertura e 

fluidez à investigação, sem contudo deixar de representar condignamente as 

expectativas qualitativas, no que pertine ao resuhado do estudo. 

Fizeram parte desse estudo de pesquisa as seguintes organizações: Ticket, CTBC 

Telecom, GVT Telecom, Oracle e Accenture, as quais estão representadas pelos seus 

sócios, vice-presidentes latino-americanos, diretores, gerentes e consuhores. 

Profissionais que se caracterizam por terem participado diretamente dos processos de 
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adoção das estratégias de CRM nas empresas usuárias, e no que se refere aos 

profissionais da Oracle e Accenture, esta experiência se estende aos casos de 

implementação dessas estratégias em diversas empresas do Brasil e América Latina. 

3.3 Seleção dos Sujeitos 

Como sujeitos para este trabalho de pesquisa, foram destacados profissionais que atuam 

principalmente nas áreas de tecnologia da informação e marketing, tais como, sócios 

diretores, vice-presidentes latino-americanos, diretores, gerentes, coordenadores e 

consuhores relacionados às empresas selecionadas para a pesquisa de campo; em 

especial, foram selecionados aqueles profissionais que tenham participado ativamente do 

processo de decisão, construção e implantação das estratégias de CRM. 

Os referidos profissionais são executivos das empresas usuárias de CRM, participantes 

desse estudo, que são : Ticket, CTBC e GVT Telecom. As empresas selecionadas :fazem 

parte de um grupo que ainda pode ser considerado restrito, em primeiro plano por serem 

adotantes formais de um projeto de CRM e adicionalmente, por terem iniciado a 

implementação do CRM num período superior há 02 (dois) anos. Em pesquisa realizada 

por Peppers & Rogers (2001), 40% das empresas brasileiras declararam possuir um 

projeto de CRM, porém apenas 20% destas adotaram-no há mais de 01 (hum) ano. 

Por sua vez, esse trabalho conta com a participação de líderes mundiais em produtos e 

serviços vohados na área de CRM, tais como a Oracle empresa desenvolvedora, 

fornecedora e implementadora de softwares corporativos, incluindo o CRM e a 

Accenture, empresa de consuhoria e implementação, dentre outras, dedicadas às 

estratégias de CRM, estarão por intermédio de alguns de seus principais executivos, 

prestando relevante contribuição a este trabalho de pesquisa, através de experiências 

vividas em diversos projetos de CRM em empresas brasileiras e latino-americanas. 
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Vale ressaltar que a escolha dos sujeitos acima referenciada não se limitou a um caso 

fortuito do qual resuhou um grupo de organizações selecionadas de forma aleatória, 

entretanto contou com estratégia concebida no sentido de agrupar empresas 

fornecedoras, implementadoras e usuárias das soluções de CRM; desta forma, o 

objetivo consistiu em estudar o problema proposto sob pontos de vista distintos. Levou

se ainda em consideração, a importância de incluir na amostra algumas empresas que 

seriam líderes mundiais em seus respectivos segmentos de atuação, bem como outras 

líderes destacadas no cenário das empresas nacionais, possuidoras de relativa 

longevidade e amplitude nos seus respectivos processos de implementação de CRM. 

No que pertine ao grupo de empresas adotantes, podemos perceber que a análise de duas 

empresas do mesmo segmento (CTBC e GVT) reforça o que fora levantado nas 

pesquisas constantes desse estudo, ou seja, de que o setor de telecomunicações estaria 

dentre os principais setores que mais tem investido em soluções de CRM. 

o pesquisador, através de inúmeros contatos estabelecidos com diversas empresas 

nacionais e muhinacionais residentes no país, buscou compor o grupo de empresas 

participantes usuárias de CRM com 03 (três) organizações de diferentes setores, em 

função de diversos futores impeditivos, tais como : grupos relativamente reduzidos de 

casos de CRM implantados formalmente no país, projetos limitados a soluções de call 

center, casos ainda muito recentes e resistências de algumas empresas em conceder suas 

informações, seja por questões de sigilo comercial ou mesmo em função de regras 

internas impeditivas à divulgação. 

Em que pese a heterogeneidade e a qualidade do mercado empresarial brasileiro na 

atualidade, quando se trata de CRM, constata-se uma limitação razoavelmente 

importante, eis que o universo de empresas brasileiras evoluídas e maduras em tais 

projetos permanece consideravelmente reduzido no Brasil, no entanto para efeito dessa 

pesquisa, foram estabelecidos alguns parâmetros que pudessem firmar condições 

mínimas necessárias à participação das empresas pesquisadas. Inicialmente, partiu-se do 

critério de que a empresa precisaria ter um projeto formal de CRM implantado e em 
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operação há pelo menos 24 (vinte e quatro) meses e ainda, que referido projeto deveria 

minimamente possuir demais recursos e iniciativas que transcendessem a uma simples 

iniciativa de utilização de um contact center. 

3.4 Coleta de Dados 

As técnicas de coleta de dados devem estar voltadas ao atendimento dos objetivos que 

se pretende alcançar no traba1ho de pesquisa; sendo assim, faz-se necessário adotar um 

adequado processo de coleta de dados, para que se possa obter um conjunto de 

informações, que responda suficientemente à questão objeto desse estudo. Para tanto, 

seguem as técnicas que foram utilizadas : 

1. Pesquisa Bibliográfica: foram contemplados livros, revistas especializadas, 

jornais, periódicos, traba1hos de teses e dissertações, papers, estudo de 

casos, sites na internet, publicações internas das empresas, ou sej~ todo o 

material destinado a agregar conhecimento sobre o assunto de interesse; 

Faz-se necessário destacar que por tratar-se de um tema ainda bastante 

recente, tanto em âmbito acadêmico quanto no dia-a-dia das empresas, tal 

fato contribuiu com intensivas buscas por material bibliográfico que pudesse 

agregar conhecimento cientifico a esse traba1ho. Em que pese o atendimento 

individualizado, hoje também conhecido como marketing de relacionamento, 

ser um tema praticado e estudado em nosso país há vários anos, o mesmo 

não se pode afirmar à respeito de CRM, em especial quando se refere a 

resultados voltados à fidelização. 

Apesar de se caracterizar como uma resultante do processo evolutivo do 

relacionamento com o cliente exercido no início do século passado, o CRM 

ainda carece de muita prática por parte das empresas envo lvidas e 

principalmente do desenvolvimento de novas pesquisas que possam ilustrar 
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com maior amplitude e profundidade todos os aspectos que envolvem e 

permeiam as suas estratégias. 

2. Pesquisa de Campo : dirigida aos sujeitos indicados e selecionados e 

condizente com o universo e a amostra definidos. A pesquisa baseou-se em 

entrevistas realizadas de forma direta, pessoalmente ou através do telefone e 

do correio eletrônico. As questões propostas foram previamente definidas, 

ao mesmo tempo foram abertas afim de permitir uma maior liberdade e 

flexibilidade ao entrevistado na exposição do seu conhecimento. 

o questionário semi-estruturado foi o instrumento utilizado para a coleta 

dos dados. A adoção desse recurso ocorreu em função da busca do 

entendimento a respeito de um conjunto de questões previamente 

determinadas, relacionadas ao atingimento dos objetivos da pesquisa. Não 

obstante, foram elaboradas com um enfoque amplo, afim de proporcionar 

aos entrevistados a possibilidade de discorrer mais livremente sobre as 

questões em pauta, ou outras, julgadas pertinentes e relevantes durante o 

transcorrer das entrevistas, foram debatidas e que serviram para agregar e 

consolidar novos conhecimentos a respeito do tema. O referido questionário 

foi desenvolvido pelo próprio pesquisador, resultante de um levantamento 

de informações onde se buscou identificar os assuntos que mais 

influenciam, tanto no que diz respeito a CRM quanto em fidelização do 

cliente e não menos relevante, do que resulta da relação de ambos. 

O meio utilizado para a realização das entrevistas se deu através do contato 

pessoa~ por telefone e pelo correio eletrônico. Os primeiros contatos para 

agendamento das entrevistas foram feitos através do telefone e da troca de 

e.mails, oportunidade em que planejava-se a realização das entrevistas de 

forma pessoa~ na crença de que esta seria a melhor opção, dada as 

características dos entrevistados e do próprio modelo do questionário 
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proposto, que induzia a um debate mais amplo sobre o conjunto de questões 

apresentadas. 

Entretanto, vários fatores influenciaram este processo, primeiramente por 

parte das limitações do próprio pesquisador para se deslocar para outras 

regiões do país, limitação esta superada através da adaptação e do 

compartilhamento das agendas profissionais com as pertinentes ao 

desenvolvimento da pesquisa. Da mesma forma, os entrevistados, na sua 

absoluta maioria representados pelos principais executivos em suas 

respectivas organizações, apresentavam limitações de agenda para a 

realização das referidas entrevistas. 

Diante disto, a cada entrevista se utilizou o meio mais adequado à realidade 

do momento, procurando sempre proporcionar ao entrevistado o menor 

nível de desconforto possíve~ não obstante a preocupação de preservar e 

garantir a necessária qualidade aos resultados da pesquisa. Ao se tratar de 

pessoas altamente especializadas e reconhecidas nacional e 

internacionalmente no campo pesquisado, tinha-se como desafio explorar o 

máximo do conhecimento no menor tempo possível. Todavia, em que pese 

inicialmente cogitar que em função dos objetivos almejados as entrevistas 

deveriam ocorrer pessoalmente, o telefone demonstrou-se muito mais 

efetivo, pois além de se evitar os constantes e onerosos deslocamentos, tal 

meio de comunicação proporcionou maior fluidez, objetividade e 

privacidade no que pertine à realização das entrevistas. 

o processo de aplicação prática das referidas entrevistas, buscou incialmente 

esclarecer aos respondentes sobre os objetivos do trabalho; em seguida 

foram efetuadas algumas perguntas de aquecimento não padronizadas, 

visando criar um ambiente de maior descontração, bem como coletar 

algumas informações adicionais; e finalmente, desenvolveu-se o processo de 

realização das perguntas previstas nos questionários. 
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3. Pesquisa Telematizada: consistida consideravelmente em artigos 

relacionados com o objeto da investigação, que foram capturados em sites 

de instituições especializadas e universidades, utilizando-se dados técnicos e 

estatísticos de apresentações executivas contidas em meio magnético, bem 

como casos de sucessos divulgados por periódicos especializados através da 

internet. O correio eletrônico foi consideravelmente utilizado para envio de 

entrevistas e levantamento de dados secundários. 

3.5 Análise dos Dados 

A análise dos dados obtida na pesquisa bibliográfica, de campo e telematizada permitiu 

a obtenção de uma série de conclusões genéricas e específicas, acerca de como a adoção 

das estratégias de CRM poderiam influenciar os níveis de fidelização do cliente. 

Especialmente por tratar-se de um tema muito recente, em relação ao qual se constatou 

a restrita quantidade de informações produzidas, tanto no ambiente prático das empresas 

quanto no âmbito de pesquisas e publicações acadêmicas, optou-se pelo tipo de pesquisa 

qualitativa e exploratória, por consistir no método mais adequado às características 

deste traba1ho de pesquisa. 

A análise dos dados estaria fundamentada em dois pontos principais nesta dissertação, 

que consiste no referencial teórico e na pesquisa de campo; no entanto, observa-se que a 

experiência profissional do pesquisador, construída ao longo de duas décadas em 

empresas líderes, atuantes na área de tecnologia e promotoras de soluções e serviços 

voltados ao CRM, pode de certa forma contribuir para o entendimento e a análise sobre 

as diversas questões propostas neste estudo. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

Os resultados da pesquisa foram obtidos através de uma ampla exploração bibliográfica, 

embasada primordialmente em livros sobre CRM, relacionamento com o cliente e 

fidelização; complementarmente, foram utilizados jornais e periódicos especializados 

que proporcionaram conhecimentos mais específicos, apresentando alguns dados 

estatísticos recentes e fazendo referência em maior grau à realidade das empresas 

brasileiras. A pesquisa telematizada, através do uso da internet, possibilitou visitação 

aos sites de bibliotecas de universidades em diversos países, bem como proporcionou o 

acesso a artigos divulgados por instituições nacionais e internacionais desenvolvedoras 

de pesquisas associadas às questões relativas ao CRM e fidelização do cliente. 

Finalmente, a pesquisa de campo, desenvolvida à partir dos questionários semI

estruturados, aplicados diretamente pelo pesquisador através de contatos pessoais, 

telefõnicos ou resultantes de intercâmbio de e.mails. Os dados coletados serviram às 

análises dos objetivos fixados, atendendo às expectativas inicialmente planejadas. 

Conclui-se ainda que também contribuiram de forma substancial para o resultado desta 

pesquisa de campo e conseqüentemente desta dissertação, o nível e a complexidade das 

experiências vividas, bem como o grau e a amplitude do conhecimento apresentado por 

cada qual dos executivos entrevistados. 

4.1 Entrevistas 

Com vistas à realização da pesqUIsa de campo, foram elaborados dois tipos de 

entrevistas, uma dirigida e aplicada aos executivos das empresas Oracle e Accenture, 

respectivas empresas fornecedora e implementadora de soluções de CRM, e outra às 
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empresas adotantes, Ticket, CTBC e GVT. As duas entrevistas seguem basicamente o 

mesmo modelo, residindo a diferença no fato de que a primeira busca uma investigação 

em âmbito mais gera~ em função dos executivos terem participado como 

implementadores e fornecedores em vários projetos distintos, desenvolvidos e 

implementados nas mais diferentes empresas, enquanto que a entrevista aplicada aos 

executivos das empresas usuárias buscou investigar principalmente os respectivos casos 

de adoção de CRM e fidelização do cliente, implementados em cada uma de suas 

respectivas organizações. 

A elaboração das entrevistas resuhou do trabalho do pesquisador, o conjunto de 

perguntas orientou-se por um roteiro cronológico, partindo das (1) estratégias, passando 

pela (2) implementação e terminando com a busca pelos (3) resuhados. No bloco inicial 

de perguntas, objetivou-se conhecer principalmente as estratégias existentes e as razões 

motivadoras da adoção; no bloco intermediário, buscou-se identificar em especial os 

tipos de implementações, recmsos utilizados e processos organizacionais; e, no bloco 

fina~ pretendeu-se avaliar sobre fidelização, investimentos realizados e resuhados 

alcançados. O tempo médio de realização dos referidos questionários, tanto por contato 

pessoal ou por telefone, foi de aproximadamente 80 (oitenta) minutos. 

Os questionários foram ministrados diretamente pelo pesquisador aos entrevistados, que 

por sua vez não apresentaram grandes dificuldades de entendimento a respeito das 

perguntas; no entanto, as dificuldades surgidas foram imediatamente dirimidas por parte 

do pesquisador. Exemplificando, alguns entrevistados apresentaram certas dificuldades 

de entendimento em relação à diferença entre a pergunta nO 2 - fatores que influenciam 

nas estratégias; e, a de n° 3 - razões que levam a adoção do CRM. Considera-se, 

portanto que em gera~ os entrevistados apresentaram muita facilidade no que pertine à 

compreensão das perguntas. 

4.1.1 Empresas Fornecedoras - Accenture e Oracle 

4.1.1.1 GianCar/o Berrv 



Nome do(a) Executivo(a) " GianCarlo Berry 

Cargo,' Sócio 

Empresa " Accenture 

Área " Consultoria 
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• A adoção do CRM em geral é precedida de uma estratégia de 

relacionamento com os clientes? Que tipos podem ser ressaltados? 

"Sim, normalmente as empresas têm uma estratégia definida; mas a percepção que 

tenho pela experiência vivida nos últimos anos é que todas as estratégias estão 

muito mais focadas nas aquisição de clientes do que na retenção". Então, o que 

acaba acontecendo é que as empresas não se preocupam tanto com o aspecto de 

"fidelização", considerando que nosso mercado é um mercado bastante novo. 

o mercado brasileiro tem demonstrado um crescimento elevado, e as empresas 

competem buscando novos clientes. As estratégias se voham para o aspecto tanto 

aquisitivo quanto de desenvolvimento dos clientes existentes, objetivando vender 

novos serviços e prover um me1hor atendimento de pós-venda. 

A retenção de longo prazo não é uma característica forte do mercado brasileiro, no 

entanto, isso varia obviamente de indústria para indústria; por exemplo, a indústria 

de telefonia claramente adotou um foco direcionado de aquisição de clientes no 

início de suas atividades, e hoje seria a indústria mais preocupada e detentora do 

maior volume de iniciativas no aspecto de retenção de clientes, ante a percepção de 

que o mercado não possui tantos clientes disponíveis; e na verdade, o cliente 

interessante e classificado como mais atraente, não existiria em abundância. Então 

cresce a necessidade de retenção dos clientes mais importantes, ou seja, aqueles que 

geram maior volume de negócios; em sendo assim, a estratégia volta-se para a 

retenção. 
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No entanto, a indústria de bens de consumo, categorizada pela maturidade e 

competição acirrada, tem privilegiado substancialmente a inovação de seus 

produtos, com exclusão ao aspecto de retenção e fidelização de seus clientes, motivo 

pelo qual percebe-se ponto de convergência em orçamentos, promoções, 

campanhas; ou seja, uma série de futores que não estariam necessariamente 

atrelados ao processo de fidelização, mas seriam vinculados à reter o cliente pela 

inovação nos produtos. 

o que geralmente vem sendo observado no mercado brasileiro é que se acaba tendo 

um foco de investimento do CRM muito forte no aspecto de campanhas de 

marketing que visam o componente produto, o componente de desconto comercial e 

desconto por volume, ou seja, descontos de uma forma mais simplista 

• Que fatores (internos/externos) mais influenciam no tipo da estratégia de 

CRM adotada pelas empresas? 

A própria realidade de mercado. O que define a estratégia é a realidade externa, se o 

nível da concorrência é baixo, normalmente se foca menos no aspecto de retenção, o 

cliente não tem opção. Então, quanto maior a concorrência, maior deve ser a sua 

estratégia, no sentido de reter e de atrair clientes; quanto menor a concorrência, 

menor será a sua necessidade de se preocupar com investimentos em estratégias. 

O exemplo da telefonia é muito bom, pois antes da privatização não se tinha 

nenhum aspecto de relacionamento/atendimento a clientes nesta indústria, eis que 

não havia a menor necessidade de se fazer isso; hoje a indústria de telefonia está 

mais avançada nestes aspectos, por uma questão puramente de concorrência Então, 

os fatores externos são sempre fatores de concorrência de mercado ou mudanças na 

economia. 

A indústria de brinquedos e a automobilística no Brasil são outros exemplos, pois 

sofreram uma pressão muito grande dos produtos importados e isso fez com que elas 
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se redefinissem como indústria. A indústria automobilística passou a se preocupar 

muito mais com os serviços de pós-venda, e na produção de bens mais adequados à 

realidade do mercado consumidor. 

Os fatores motivacionais internos em geral são : aumentar as receitas e a 

lucratividade, reduzir custos, restruturar a força de vendas, consolidar o portifólio de 

produtos, estes são os mais importantes motivadores internos. O CRM deve ser 

usado como uma ferramenta de harmonização de homogeneização de processos, e 

como instrumento para a transição de dois processos distintos em um único, o de 

atendimento e o de relacionamento. Mas normalmente, os aspectos que mais 

influenciam são externos. 

• Que razões levam as empresas a adotarem uma solução de CRM? 

Os futores são os mais diversos, mas normalmente eles estão atrelados a perda de 

mercado; assim, existem diversas iniciativas focadas em nível de serviço, quando 

você vai para o aspecto de fidelização, existe o problema da sensação de não se ter 

controle sobre a carteira de clientes. Então as empresas acabam reconhecendo que 

estariam adquirindo novos clientes constantemente e perdendo clientes antigos, isso 

na indústria automobilística é muito caro e evidente, os clientes mudam de marca 

muito facilmente, se um cliente potencial ao longo de sua vida útil pode comprar em 

tomo de 15 veículos, ao cometer um erro de atendimento na primeira venda a 

empresa deixa de realizar mais 14 vendas; e esse negócio é seríssimo do ponto de 

vista da fidelização. 

• Como ocorre em geral o processo de decisão, no que tange a adoção e a 

implementação da solução de CRM ? 

A área de tecnologia tem sido ainda a maior propulsora deste tipo de solução, sendo 

um dos fittores que certamente mais dificultam a evolução do conceito de CRM. O 

CRM foi vendido no passado como uma onda tecnológica, que seria decorrente do 
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ERP e o interlocutor do ERP era claramente o homem de tecnologia. Quando se fala 

em CRM, o grande interessado deve ser o homem da área de negócios, que deve 

entender que CRM não é apenas tecnologia. 

No entanto, o que continua acontecendo é que a área de tecnologia se envolve e 

demanda muito mais projetos de CRM que qualquer outra dentro da empresa; em 

eventos sobre CRM 90% dos participantes são da área de tecnologia, porém quem 

tem que conduzir este processo é a área de negócio. A área de negócio deverá dizer 

que: "eu tenho um problema, meu problema é: eu não estou preparado para fazer 

meu trabalho bem feito no campo, porque eu não tenho uma ferramenta adequada, 

eu não tenho um processo bem suportado, eu não tenho tecnologia adequada e eu 

preciso de ajuda ". 

o que se vê cada vez mais são os CEO's participando do processo decisório, os 

projetos mais bem sucedidos são aqueles em que existe uma proximidade maior dos 

CEO's. Um dado positivo é que diretores e presidentes tem participado com muito 

mais interesse e em número cada vez maior dos eventos que tratam de CRM. O 

resultado tende a ser positivo, quando o CRM é percebido como um conceito e não 

somente como uma solução tecnológica. 

• Quais são as principais estratégias com vistas a implementação do CRM? 

Um ponto de partida importante seria a análise do cadastro de clientes, sendo muito 

comum empresas tentarem implantar soluções CRM e não conseguirem por falta de 

um cadastro adequado de clientes. Um outro aspecto é o canal de comunicação; no 

Brasil, o principal canal ainda é o face to face, outro canal é o call center. No 

mercado corporativo brasileiro a cultura do call center é mais passiva do que ativa, 

o call center termina por ser um instrumento ou um canal complementar, no Brasil é 

di:ficíl as empresas entenderem que uma boa interação não precisa ser realizadaface 

to face. Um terceiro aspecto é automação da força de venda. 
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Algumas empresas estão começando a querer traba1har o aspecto de fidelização, 

porém, se você não tem o canal bem estabelecido e bem estruturado na captura de 

informações, não adianta tentar partir para a essa linha. Então a estratégia natural de 

implementação é consolidar canais, ou pelo menos consolidar um primeiro canal, 

consolidar o cadastro de clientes, evoluir para canais adicionais, complementares, 

ou múltiplos e, partir para processos de análise e realimentação do processo de 

interação e fidelização. 

• Os processos existentes sAo reanalisados e reformulados? 

Sim, nos projetos de CRM em geral, estes precisam ser revistos e redensenhados e 

isto ocorre com maior freqüência do que em outros projetos como exemplo o ERP, 

no entanto existem fortes resistências, o que resulta em dificuldades de 

implementação. Então, o segredo dos projetos que temos observado na área de 

CRM são os planos de performance, que visam acompanhar a mudança da forma de 

operar os processos de atendimento do cliente. 

Por outro lado, nem sempre é possível implementar mudanças nos processos em 

todas as áreas envolvidas diretamente em um projeto de CRM, a área de vendas é 

um exemplo de dificuldades neste sentido, voltada para o fechamento da cota, o que 

importa é o resultado de curto prazo, e isso é muito ruim para processos de 

mudança. Então, a tentativa existe, porém, a pressão pelo dia-a-dia força com que as 

empresas priorizem, obviamente, o resuhado. 

• Quais os principais recursos tecnológicos que compõem a soluçA0 de CRM? 

São basicamente 3 (três) camadas, a camada dos canais de interação - face to face, 

call center, internet ou qualquer outro canal existente, a camada dos processos de 

identificação e desenvolvimento de retenção de clientes e a camada de análise das 
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informações obtidas e consolidadas. Ou seja, como se pretende chegar aos clientes, 

através de quais processos e como fuzer disso um processo de aprendizagem 

constante com vistas a reforçar o relacionamento e a interação e finalmente, que 

estratégia se quer adotar fuce aos dados disponíveis. O momento da interação é 

muito crítico, pois cada interação é um momento para valorizar ou prejudicar sua 

marca, neste momento pode-se conquistar, manter ou perder definitivamente um 

cliente importante. Resumindo então, as 3 (três) camadas do CRM definem como 

interagir através dos canais, com que processo e como fà.zer da próxima interação 

uma interação melhor. 

• Os Recursos Humanos são envolvidos e concientizados e, quais são as 

reações às propostas de mudança? 

Um dos segredos dos bons projetos nas corporações em geral, se baseia 

principalmente em agrupar de forma muito seletiva os seus melhores talentos 

profissionais, trazendo pessoas que são exemplos para as demais, formadores de 

opinião, aquelas que têm credibilidade para que possam transmitir as outras o 

quanto elas apoiam as mudanças propostas e o quanto estas mudanças são 

importantes para o sucesso empresarial. Estas pessoas são os divulgadores, os 

promotores desse novo modelo de trabalho. 

É fundamental desenvolver a área de recursos humanos na organização, as áreas 

comerciais trabalham com objetivos e a maioria delas têm o aspecto da 

remuneração variável; então se a empresa decide trabalhar na retenção do cliente, 

no aspecto de mix, no aspecto de portfólio, e chega no final do mês comissiona o 

colaborador por volume, não vai ter sucesso, é preciso mexer nos aspectos de 

medição de recompensa ou de punição, buscando provocar e consolidar a mudança. 

• Em termos organizacionais, na sua opinião, são necessárias mudanças 

importantes na estrutura ou no modelo de gestão? 
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Depende muito de como a organização quer ir para o mercado, vohamos naquele 

aspecto da estratégia, se a organização quer ir para o mercado de uma forma em que 

ela já esteja configurada, não necessariamente é preciso mexer na organização. O 

único aspecto, que é mal resolvido no que tange a CRM é o aspecto de pós-venda, 

geralmente se questiona onde deve se vincular na área comercial ou de logística. 

Portanto, "organizacionalmente não vejo grandes mudanças ou grandes impactos 

na parte de vendas e marketing, vejo sim, na parte de pós venda". 

No Brasil existe um componente chamado frade marketing ainda pouco evoluído, 

que se caracteriza por ser a transformação entre o marketing de produto e o 

marketing de cliente. A maioria das organizações tem o marketing totalmente 

desvinculado da área comercial; que gera um volume brutal de campanhas focadas 

nos seus produtos; quanto maior o portfólio de produtos mais crítica é a capacidade 

que a empresa tem de viabilizar e conseguir retomo. 

Esse aspecto do frade marketing focado na visão do cliente ainda é uma coisa 

sofisticada, dependendo da indústria que se estiver tratando. Não :fuz sentido filIar 

do componente marketing de cliente para indústrias de comodities, por exemplo, 

isso :fuz sentido na indústria de consumo e começa a fazer sentido nas indústrias 

como a de telefonia ou a automobilística, que começa a tratar o cliente não como 

alguém que se atrai simplesmente pelo produto, mas como alguém que pode 

influenciar uma parcela grande de mercado, ou o aspecto das grandes contas 

corporativas, coisas que no Brasil, ainda se trabalham muito mal. 

• A adoção de uma solução de CRM influencia nos níveis de fidelização do 

cliente? Devem ser adotadas práticas complementares? 

Penso que sim, "se consigo provar que uma ação tem uma conseqüência, tem uma 

reação e que essa reação é benéfica para os dois lados, tenho um beneficio de 

fidelização. " 
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Acredito muito fortemente no potencial de fidelização do CRM, a dificuldade 

muitas vezes é a priorização do curto prazo, os compromissos corporativos para 

atingimento de metas estão sendo muito doloridos, a sensação é que o planejado 

para o longo prazo sempre con:flita com a necessidade de solução a curto prazo. No 

geral, as empresas estão focando no curto prazo, ninguém está trabalhando para 

fazer o ano, todos estão trabalhando para fazer o mês. 

Não existem muitas organizações conseguindo desenvolver grandes projetos de 

longo prazo, poucas estão pensando lá na frente, no entanto, as empresas que 

estiverem investindo no médio e longo prazo provavelmente vão ter uma vantagem 

numa retomada, numa economia mais estável ou num crescimento um pouco mais 

planejado. Esse equilíbrio é muito sutil e poucas organizações têm líderes realmente 

habilitados a fazer esse tipo de coisa e, "esse é o grande segredo do CRM : 

trabalhar bem no dia-a-dia e, conseguir no dia-a-dia trabalhar bem no longo 

prazo". 

• O retomo sobre o investimento, em geral tem ocorrido em quanto tempo? 

Na maioria dos casos tem acontecido, alguns deles não se consegue mensurar em 

termos financeiros. Em se tratando de prazo para o retomo do investimento, 

geralmente observa-se uma ocorrência entre um ano e meio a dois anos e meio de 

retomo, a partir dai existe um certo desestimulo a fazer um investimento porque 

passa a ser um horizonte muito distante. 

No tange a nível de serviço, existem situações em que houve uma melhoria destes 

níveis de 30% para 90%, e isso é espetacular do ponto de vista de retomo, nível de 

serviço não tem preço, pois não se consegue mensurar quanto a empresa ganha com 

o fàto de estar melhorando o seu nível de serviço, não é possível quantificar este 

aumento em termos financeiros, o aumento de receitas _ por exemplo. Em geral 

não se consegue viabilizar ou dar continuidade ao projeto de CRM, por causa da não 

justificativa econômico-financeira de forma direta. 
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• Os resultados obtidos tem se apresentado compatíveis com as razões que 

levam às empresas a buscarem a adoção do CRM ? 

São percebidos grandes beneficios na redução de custos, em contraste tem sido 

muito dificil medir o retomo sobre a fidelização. Atualmente no Brasil, não tenho 

nenhum indicador que aponte retomo sobre fidelização, me parece quase óbvio, mas 

não tenho uma equação clara que consiga provar, não existem dados estatísticos nas 

empresas que adotaram o CRM, elas não produziram dados estatísticos sobre 

fidelização, pelo menos por enquanto. 

Apesar de todas empresas divulgarem que o objetivo é a fidelização, não se tem 

conseguido transformar fidelização em um número economicamente justificável; 

fizemos recentemente um estudo na indústria automobilística e percebemos que o 

cliente por já ser proprietário de um automóvel da marca, dá um retomo nas 

campanhas de marketing 7 (sete) vezes maior do que os demais, sendo um número 

surpreendente pois mostra que existe um processo de fidelização, ou no mínimo que 

existe um espaço muito bom para fidelizar os clientes existentes. 

No meu entender, "fidelização é atender aos princípios básicos do compromisso 

assumido com o cliente, combinou deve-se cumprir, se cumprir em princípio se 

fideliza, se você atender aos pré-requisitos básicos o cliente vai considerar você 

antes do outro. " 

4.1.1.2 Daniel Moreira 

Nome do(a) Executivo(a) : Daniel Moreira 

Cargo: Vice-Presidente Latino Americano de CRM 

Empresa : Oracle 

.Área: Consultoria 
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• A adoção do CRM em geral é precedida de uma estratégia de 

relacionamento com os clientes? Que tipos podem ser ressaltados? 

Toda a empresa tem a sua maneira de se relacionar com os clientes. Tem aquelas 

mais cuidadosas, aquelas com uma preocupação maior com a opinião do cliente, 

com o seu retomo, aquelas que procuram desenvolver relações próximas e mais 

duradouras com o cliente, entre outras. 

o que ocorre é que essa estratégia muitas vezes não é explicitada, mas ela existe e 

está inserida na origem da cultura de cada empresa. Com o passar dos anos as 

empresas vão crescendo e se tomam grandes organizações, e desta forma as 

estratégias e a cultura de um certo modo, vão se diluindo dentro das diversas áreas e 

passa-se então a não conseguir mais identificar com os princípios originalmente 

básicos de se relacionar com os seus clientes. 

Quando se coloca essas três letrinhas - CRM, somos levados a pensar, "poxa, esta 

empresa têm uma estratégia de implementação de CRM", no entanto a verdade é 

que poucas pensam no assunto de maneira adequada. Ou seja, quando se está 

adotando um novo conceito ou buscando implementar novas tecnologias e novas 

ferramentas, isso deve ser uma decisão de negócio. "Porque que é que estamos 

fazendo isso?" O fato é que pouquíssimas são as empresas que decididas a 

trabalhar com o tema CRM, se detém a parar e a pensar sobre o que realmente 

querem com este projeto, quais os objetivos de negócio, como desejam ser vistas 

pelos seus clientes, como querem se relacionar com o cliente, quais são os canais, 

enfim, pode-se afirmar que as empresas em geral não têm essa estratégia definida. 

Se analisarmos o número de projetos de CRM que falharam, o percentual é muito 

alto, pois 70% deles falharam. Os outros 30% foram considerados processos bem 

sucedidos, mesmo estes na sua maioria não foram implementados, de acordo com o 

conceito de CRM. "CRM é uma disciplina, quando você fala em implementar esse 
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tipo de coisa na sua empresa, nós não estamos tratando de comprar o produto A, o 

produto B, implementar a solução de tecnologia X ou y". 

Quando se está mIando de CRM, se mIa de resgatar para um nível corporativo como 

é que a empresa quer se relacionar com os seus clientes. Isso é uma mudança 

cultural e não se fà.z uma mudança deste nível simplesmente implementando uma 

nova tecnologia. Mudança cultural demanda ahos custos, é de longo prazo, a 

empresa pode estar sofrendo algumas coisas pontuais, por exemplo, a área de 

atendimento não está funcionando, o tempo de espera do seu cliente, está muito aho 

entre 4 e 5 minutos, ao implementar uma nova tecnologia esse tempo pode baixar 

para 2 minutos e não se pode dizer que o CRM está funcionando. O cliente continua 

insatisfeito, tendo de esperar os 2 minutos pela resposta. 

Em muitas áreas de atendimento ao cliente, os atendentes são mal remunerados, mal 

treinados e ainda são medidos por produtividade, as empresas em geral não dão 

atenção aos recursos humanos. Pode-se ter a melhor estratégia, a tecnologia mais 

forte, mas se os recursos humanos não estiverem alinhados com a filosofia da 

empresa, não funciona. Eles vão criar uma série de mecanismos para que a coisa não 

funcione, não vá para a frente. 

• Que fatores (internos/externos) mais influenciam no tipo da estratégia de 

CRM adotada pelas empresas? 

Deve-se considerar o tamanho da empresa, quando se tem uma empresa muito 

grande, tomando o exemplo de uma empresa de telecomunicações, cinco milhões de 

clientes ou de assinantes, a estrutura dessa empresa é muito grande. Há interesses de 

dificil gerenciamento, as áreas têm seus próprios interesses, as pessoas têm as suas 

próprias agendas. Numa empresa média ou pequena, onde o próprio dono, por vezes 

está à frente do negócio, o que influencia a estratégia é: "Eu tenho que fazer 

alguma coisa para que esse cliente não vá embora, para que esse cliente fique 

comigo. " 
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Numa empresa grande, fatores internos são muitas vezes mais importantes, tais 

como; estar com a tecnologia mais atualizada, baixar os custos, ser mais eficiente, 

por exemplo, diminuindo o tempo de espera na fila, obter em tempo real 

informações sobre os prospects de vendas, ou seja esse tipo de coisa geralmente 

influencia na estratégia das grandes corporações, em geral "eu vejo muita discussão 

para baixar custos e aumentar o faturamento, mas eu vejo muito pouca discussão 

sobre como tratar o cliente. 

• Que razões levam as empresas a adotarem uma solução de CRM? 

Pesquisas realizadas mostram que as empresas investem em CRM visando 

principalmente aumentar as vendas, a satisfação e a fidelização do cliente. As 

empresas na realidade apresentam a idéia correta de adoção do CRM, mas em 

algum momento elas se perdem. Elas até percebem as razões pelas quais elas 

deveriam adotar esse tipo de estratégia, mas ao se perderem acabam por não 

fazerem as coisas da maneira certa. No entanto, é correto afirmar que as razões são 

de futo o aumento de vendas, rentabilidade, participação no mercado, fidelização de 

clientes e assim por diante. 

• Como ocorre em geral o processo de decisão, no que tange a adoção e a 

implementação da solução de CRM ? 

Este é um ponto crítico. Por ser uma disciplina, implementar um CRM na empresa 

significa mudanças culturais. E o que se observa, muitas vezes, é o processo de 

CRM nascendo na área de tecnologia. Naturalmente, a área de tecnologia é muito 

preocupada com o gerenciamento da rede, com a disponibilidade do ambiente, com 

o tempo de resposta, com a adoção de tecnologias mais recentes, são raras as 

empresas onde a área de tecnologia está preocupada realmente com o business da 

empresa. 
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Ao se originarem na área de tecnologia, o processo decisório se limitará a escolha de 

um pacote de software para a área de vendas, marketing ou atendimento a clientes. 

A decisão da tecnologia deve vir no final do processo, em contraste o que se observa 

é que ela tem vindo no início. O que sempre ocorre é que a empresa compra uma 

tecnologia e depois fala: "Eu comprei esse negócio e agora o que é que eu faço com 

isso?" O gerente de TI tenta vender a idéia do CRM ao gerente de marketing, este 

por sua vez deveria ter sido envolvido no processo desde o início, como não foi 

resiste à idéia e ainda se sente ameaçado, neste ínterim foram gastos milhões de 

dólares que precisam ser justificados e o que resta é um conflito interno e o projeto 

não funciona 

• Quais são as principais estratégias com vistas a implementação do CRM? 

Estratégia é um conjunto de ações que você escreve, que você pontua de alguma 

forma para se manter a frente da concorrência, para se manter competitivo, para se 

diferenciar. Então, ao desenvolver uma estratégia de CRM, é necessário desenvolver 

uma estratégia que permita ficar à frente da concorrência, ou seja, conhecer o seu 

cliente, é preciso saber o que é que esse cliente está demandando, saber o que é que 

esse cliente está pensando em demandar amanhã, a indústria está mudando, o 

mercado é muito competitivo. 

Em função da necessidade do cliente, deve-se traçar a estratégia de CRM. Ou seja, 

quais são os canais de comunicação que esse cliente prefere, "como ele quer se 

comunicar comigo? Quais são os produtos e serviços que ele mais valoriza? Se ele 

dá atenção mais para preço ou se ele quer ser melhor atendido no ponto de venda. " 

O Magazine Luisa é um exemplo muito bom, tem muito pouco de tecnologia de 

CRM, mas faz CRM como poucos fazem. Isto porque a empresa respira o cliente 

melhor do que qualquer outra A empresa conhece o seu cliente ou chega mais 

próximo do ponto de conhecer o cliente. Deve-se levar em consideração numa 
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estratégia principalmente: "o que é que eu sei do meu cliente, o que é que eu não 

sei sobre ele, o que é que ele vai estar demandando de mim, quais são os valores, o 

que ele realmente acha que é importante, ou pensa que é importante. " 

É fundamental ouvir o cliente antes de definir uma estratégia. Parece um pouco 

acadêmico, mas se você perguntar para uma pessoa, de uma empresa pequena, a 

importância de um cliente, ele sabe dizer, em contraste uma gerência média 

executiva de uma grande corporação não sabe, mas diz que o artigo mais importante 

é o cliente apesar de não conhecê-Io, não fuz nada de efetivo para ter esse cliente 

perto dele. Muitos deles, na verdade, desenvolvem aplicações de internet e afirmam. 

"Eu gosto muito de você, mas eu gosto de você muito longe de mim, nem precisa 

falar comigo, tá aqui um computador, se você tiver alguma dúvida, você fala com o 

computador ". 

• Os processos existentes sAo reanatisados e reformulados? 

Normalmente as empresas em maior ou menor grau fazem algo nesta direção, 

porque de certa forma quando você adota uma tecnologia, principalmente quando 

você compra uma tecnologia, pegá-la e colocá-la dentro dos seus processos, 

significa uma tarefà dificil. 

• Quais os principais recursos tecnológicos que compõem a soluçA0 de CRM? 

Tecnologia de comunicação, por exemplo, todo esse aparato de call center, as 

centrais de atendimento - URA's são componentes importantes, outro componente 

importante é a internet, que reduz os custos, que se bem utilizada pode trazer 

resultados excepcionais e sem dúvida alguma o software, o aplicativo que é um 

componente de tecnologia muito importante. 
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Quando uma empresa de tecnologia está vendendo um projeto de CRM, ela mostra 

para o cliente - empresa usuária, o quão maravilhoso ele pode ser. Por exemplo, o 

operador com uma única tela tem todas as informações sobre o cliente, suas últimas 

compras, padrão de consumo, pendências de fatura ou contas em aberto, 

reclamações, dados sobre sua família esposa e filhos, quer dizer, quando você está 

vendendo esse sistema, você coloca para o seu cliente que o operador do call center 

vai ter tudo isso ali. 

Tudo isto é verdadeiro, só que muitas vezes se omite, ou não se dá a devida atenção 

ao fato dessas informações na sua grande maioria, serem informações transacionais 

que residem em sistemas de back-office ou sistema de retaguarda. É aí que está a 

maior dificuldade da tecnologia, é fàzer a interface, integrar os sistemas de 

retaguarda com o front-end, ou seja, é migrar a informação lá de trás do seu balcão, 

para o contato direto com o cliente. 

E como uma evolução disso, surgem os sistemas de BI - business intelligence. Esses 

recursos de inteligência e tomada de decisão não podem ser estáticos como uma 

fotografia, eles são como um filme que em cada nova situação apresentada são 

apontadas e requeridas novas iniciativas. 

Os casos brasileiros e latino-americanos priorizam na sua maioria a área de auto

atendimento usando o call center, isto porque todo mundo reclama que não 

consegue falar com a empresa. É o primeiro passo, é como se a empresa estivesse 

colocando um orelhão, um ouvidor, as pessoas começam a contatar pelo call center 

e este tem sido invariavelmente o ponto de partida na maioria dos projetos. 

• Os Recursos Humanos são envolvidos e concientizados e quais são as 

reações às propostas de mudança? 
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Recursos humanos, este é o elemento mais crítico em qualquer coisa que se esteja 

imaginando fazer dentro de uma organização. "Ainda se precisa de gente, graças a 

Deus". E o que se vê, na realidade, quando se depara com um processo de 

mudança, seja para um projeto de CRM, seja para uma solução de ERP, seja para o 

que for, as empresas normalmente não fazem conta da importância dos recursos 

humanos num projeto como este e em consonância não fazem uma gestão 

adequada. As pessoas por seu turno reagem, e a empresa se pergunta: "Por que a 

pessoa está tomando essa posição, porque que ela está reagindo dessa forma? " 

Isto ocorre, porque a pessoa que está lá na ponta muitas vezes enxerga a situação de 

uma maneira distinta daquela que está no comando; assim sendo, não entende 

porque necessariamente as coisas estão sendo mudadas dentro da empresa, muito 

menos conseguem entender a importância desta mudança. Então negligenciar o 

fator RH num projeto desse tipo, é sem dúvida jogar dinheiro pela janela. 

• Em termos organizacionais, na sua opinião, são necessárias mudanças 

importantes na estrutura e no modelo de gestão? 

É importante que a visibilidade seja a mais ampla possível e a visibilidade você 

consegue através da estrutura organizacional. A maior rede de fàrmácias no Chile, é 

um caso muito interessante, eles criaram uma organização separada, que teve a 

função e o objetivo de recriar a empresa. Isto pode parecer um exagero do processo, 

mas lá funcionou muito bem, fora destacado um grupo de pessoas, que saíram 

fisicamente de suas áreas. Uma nova área foi criada, composta de um novo grupo 

de pessoas, a partir daí se idealizou como é que seria essa nova empresa, baseada 

integralmente no conceito de CRM, que significava primordialmente colocar o 

cliente no centro das atenções. E os resultados foram excelentes, fantásticos. "De 

todos os exemplos de CRM que conheci, este é o que mais me chamou a atenção. " 

• A adoção de uma solução de CRM influencia nos níveis de fidelização do 

cliente? Devem ser adotadas práticas complementares? 
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"Eu vejo claramente que sim", no entanto quando se fala de adoção de CRM, está 

se mIando de uma mudança cultural, não está se mIando em comprar apenas a 

tecnologia "A" ou ''B''. Um exemplo disto é a Natura - empresa brasileira que vende 

de produtos de beleza, que tem essa visão muito clara. "Se você conversa com uma 

vendedora da Natura, você vai perceber que essa vendedora tem uma coisa de 

CRM, a cultura de conhecer o cliente, no processo de vendas a vendedora levanta 

toda e qualquer informação sobre o seu cliente. Por que está comprando aquele 

xampu? Se é casada ou solteira? Se tem sogra ou não? Datas de aniversário? 

Todas as informações vão para o caderninho da vendedora. A vendedora Natura 

toma a iniciativa de ligar para aquela pessoa e falar: Você já comprou o presente 

da sua sogra, que vai fazer aniversário no dia tal?" Então, isso é adoção do 

conceito de CRM e não existe necessariamente um recurso tecnológico suportando 

esta operação. Por isso o conceito de CRM tem que estar no DNA da empresa e isto 

é cultural. 

• O retomo sobre o investimento, em geral tem ocorrido em quanto tempo? 

o retomo sobre o investimento existe em muitos casos. Quando a empresa faz uma 

reorganização na sua área de atendimento, muitas vezes centralizando os diversos 

pontos de contato e atendimento, investindo corretamente em tecnologia, tem-se 

registrado resultados substanciais, redução de custos, não necessariamente 

traduzidos em ganho de satismção e/ou fidelização. 

Não é possível mIar sobre o longo prazo, pois esse conhecimento é relativamente 

novo, as ferramentas são relativamente novas e poucas empresas chegaram a 

implementar de maneira completa. Mas certamente há casos de empresas que no 

período de um ano experimentaram resultados positivos. O exemplo das fàrmácias 

do Chile, que passaram a perceber que a recompra passou a ser mais freqüente 

através da adoção de um cartão fidelidade, realizam seus controles comparando 

dados antes e depois da adoção do CRM, com isto perceberam que as pessoas 

tomam a comprar, e ainda compram com mais freqüência. 
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• Quais tem sido os resultados mai~ expressivos obsenri:2dos ap6s 24 meses da 

implantação da solução de CRM ? 

o aumento de receita que em muitos casos você pet"lueOe da ordem de 15% e a 

redução dos custos, principalmente na área de atendimento ao cliente. Na área de 

vendas, não se sabe se pela natureza ou pelas caracteristic~:i dos vendedores em 

geral, tem sido complicado enquadrá-los dentro de UIIm Golução de tecnologia que 

permita um melhor gerenciamento do que seu cliente está comprando ou que 

pretende comprar, mas na área de marketing se percebe nítidos retornos. 

• Os resultados obtidos tem se apresentado compativets !Com ns mzões que 

levam às empresas a buscarem 8 ~doção do CRM ? 

Para aquelas empresas que definiram uma estratégi~\ qu.e colocaram os s~us 

objetivos, que tinham métrica para isso, que implementaram áe ~.laneira r_dequada, 

os resultados tem surgido. No entanto, as empresas 00.0 ~xpõem isto de maL.ciru 

clara, em geral não medem os resultados, e assim fica complicado saber se os 

objetivos estão sendo atingidos. UMas se as empresas fazem direito o seu dever de 

casa, adotam corretamente o conceito, aliado à implementação bem feita de 

tecnologia, principalmente do processo de gerência de mudança, tratam o Rll da 

maneira como deve se tratar, não tenho dúvidas de que os resultados serão 

satisfatórios. " 

Infelizmente apenas algumas empresas tiveram resultados considerados muito bons, 

o problema é que o número de falhas na implementação de projetos de CRM é 

muito grande, fica a sensação que é dificil e complexo implementar e pior ainda é 

alcançar os resultados esperados. Não por causa do conceito, nem pela tecnologia, 

mas sim porque a empresa não está completamente preparada, não está madura, não 

planejou de maneira adequada. O fato de uma empresa decidir adotar um conceito 

novo, uma tecnologia nova, não quer dizer que vá ser capaz de implementar de 
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maneira adequada, as empresas por vezes desenvolvem e colocam no papel 

estratégias muito bonitas, mas o segredo não está a~ o segredo está na sua 

competência e na sua capacidade de implementar. 

4.1.1.3 Celso Oliveira 

Nome do(a) Executivo(a) " Celso Oliveira 

Cargo,' Gerente Sênior de Consultoria de CRM 

Empresa,' Oracle 

Área " Consultoria 

• A adoção do CRM em geral é precedida de uma estratégia de 

relacionamento com os clientes? Que tipos podem ser ressaltados? 

A grande maioria das empresas com as quais trabalhei possuem uma determinada 

cultura de relacionamento com o cliente, no entanto mesmo nestas não existe uma 

estratégia clara, estou querendo dizer com isso que as coisas são feitas ainda de 

forma amadorística, pegamos por exemplo o caso do Grupo Pão de Açúcar que 

criou o "Cartão Mais", na verdade a criação do cartão não é uma estratégia clara de 

CRM, eles objetivaram a obtenção de informações sobre o tíquete médio dos 

clientes. Um outro é a Nestlé que definiu inicialmente que não pretendia fazer um 

projeto de CRM, mas partiu na busca de tecnologia para depois ver o que iam fazer 

com ela, outras adotam recursos de CRM como o call center, com vistas a 

unicamente atenderem ao Código de Defesa do Consumidor. 

Pesquisa ainda mostram, que quase a metade dos projetos de CRM nascem na área 

de tecnologia, isto transparece para dentro da organização como mais uma solução 

de software e termina por não conseguir o apoio do restante da empresa. O que é 

raro é o fato das empresas possuirem um plano estratégico de relacionamento com o 

cliente, de forma que áreas como vendas, marketing e tecnologia juntas, baseadas 
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em uma cultura pré-existente e num planejamento institucional de relacionamento 

com o cliente possam promover a automação dos seus processos utilizando os 

conceitos e recursos do CRM. 

• Que fatores (internos/externos) mais influenciam no tipo da estratégia de 

CRM adotada pelas empresas? 

Bem, :fà.tores externos dependem em primeiro grau da indústria na qual essa empresa 

está inserida. A necessidade da adoção de uma estratégia de CRM numa empresa de 

telecomunicações nos úhimos tempos foi muito mais importante do que por 

exemplo no setor siderúrgico, estou pegando dois extremos, em função das 

características do seus mercados e dos seus clientes. 

O mercado de telecomunicações além de ser muito agreSSIVO, surgru com a 

privatização e foi se consolidando muito rapidamente, se tornou muito competitivo 

com a chegada de novos concorrentes, isto fez com que as empresas tivessem que 

rapidamente adotar uma estratégia de CRM. A GVT, por exemplo, era uma empresa 

que não existia a bem pouco tempo, logo de início dentro do seu business plan 

traçou uma estratégia de CRM, do contrário não conseguiria ir ao mercado se não 

estivesse implementado. 

As diversas crises que assolaram o Brasil como a crise da Ásia, da Rússia, do 

México, da Argentina e a própria crise brasileira fizeram com que empresas de 

baixo valor agregado como é o caso das telecomunicações, sofressem com a pressão 

por margem de lucro, as empresas precisaram reduzir seus custos de marketing, 

vendas e serviços, e ainda precisaram de agilidade e de um pós-venda com 

qualidade e competência para reter os clientes recém conquistados. 

Portanto, considero que esses 3 :fà.tores, o mercado, a indústria e o momento dessa 

indústria são os futores externos mais importantes. 
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o mtor interno mais preponderante é a capacidade da alta gerência como um todo, 

assumir isso como algo relevante, estudos têm mostrado que os projetos mais bem 

sucedidos são aqueles comprometidos e bancados pela aha gerência, que não de 

tecnologia, então o nível de amadurecimento dessa aha gerência é um fator interno 

mais relevante, em seguida vem a capacidade de investimento, pessoal disponível e 

capacitado e a tecnologia para suportar o projeto, penso que o comprometimento é a 

base para se reestruturar processos e começar a colher e tratar os dados e 

informações. 

• Que razões levam as empresas a adotarem uma solução de CRM ? 

Na maior parte das vezes as empresas reagem a alguma situação, seja porque 

precisam aumentar sua participação no mercado, aumentar seu faturamento, ou suas 

margens de lucros. Portanto, salvo algumas empresas visionárias, o motivo acaba 

sendo a própria sobrevivência. 

A :fidelização de clientes é um conceito mais ou menos claro dependendo da 

indústria, nos supermercados em função de uma estratégia de CRM bem dirigida, 

pode-se saber que o consumidor ''X'' tem dois :filhos e que no úhimo mês ele passou 

a comprar fraldas, provavelmente este consumidor acabou de ter outro filho, ele está 

com o 3°. filho, se tem um cartão de :fidelização, começo a analisar o conteúdo 

daquele tíquete e no próximo dia as mães mando uma lembrança para esposa dele, 

certamente busca-se estabelecer uma relação de :fidelidade deste consumidor com a 

empresa. 

• Como ocorre em geral o processo de decisão, no que tange a adoção e a 

implementação da solução de CRM ? 

Existem projetos puramente tocados pela área de tecnologia, outros pelas áreas 

funcionais vendas e marketing principalmente e outros que são originados e 

conduzidos corporativamente partindo da alta direção estabelecendo objetivos 
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comuns baseados numa estratégia ampla de CRM. No Brasil, nos últimos três anos, 

as decisões tem partido geralmente da área de tecnologia, o que geralmente tem 

acarretado dificuldades no processo de conscientização e convencimento das demais 

áreas resultando muitas vezes em cronogramas alongados, maiores custos de 

implementação e maiores índices de insucesso. 

• Quais são as principais estratégias com vistas a implementação do CRM? 

A principal estratégia é definir a política da empresa com o cliente, mudar a 

abordagem tradicional de produto, ou seja do foco no produto para o foco no cliente, 

essa é a principal estratégia Deve-se também definir com clareza o que se busca de 

retorno com esse projeto, melhorar a imagem da empresa, ser mais proativo no 

relacionamento com o cliente, ter um processo de marketing dirigido, implementar 

um processo de vendas mais ágil, atender com maior qualidade os clientes, aumentar 

os níveis de satisfação e conseqüentemente torná-los fiéis. 

• Os processos existentes são reanalisados e reformulados? 

Isso vai depender de novo da indústria, na indústria de telecomunicações a maioria 

das empresas já nasceram focadas no cliente, na indústria financeira o foco ainda é 

produto, portanto é praticamente impossível para um banco implementar uma 

estratégia de CRM sem rever seus processos, no entanto, isto ainda ocorre com certa 

frequência, o que no meu entender está absolutamente equivocado. Em geral, nas 

empresas raramente se implementa essa solução sem reformular processos e mudar 

a cultura existente, porém as reformulações diferenciam-se de empresa para 

empresa, em nível de profundidade dependendo da cultura interna e da importância 

que é dada ao projeto. 

• Quais os principais recursos tecnológicos que compõem a solução de CRM? 
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Uma infraestrutura de canais é importante não só tecnológica mas fisica, por 

exemplo, uma rede de magazines, vai precisar criar uma infraestrutura de 

tecnologia, condizente para interligar todos os seus pontos de distribuição, possa 

suportar o volume que se pretende atingir, se é uma empresa de bens de consumo, 

terá que dispombilizar infraestrutura remota para força de vendas, se o diferencial é 

a agilidade talvez deva-se pensar numa infraestrutura wireless ou, numa maneira de 

conexão de internet depende muito da natureza do negócio, a alta disponibilidade é 

um fator importante porque senão cada momento de indisponibilidade gera 

insatisfação e acaba gerando um efeito contrário ao propósito do CRM. 

Por conta do Código de Defesa do Consumidor, que exige um canal de comunicação 

direta com o consumidor, obviamente no Brasil o call center tem sido o módulo 

mais priorizado, as empresas estão obrigadas a colocar uma central de atendimento 

no ar, a solução de call center se tomou tão comum que em algumas empresas se 

confunde com o próprio CRM, o que é um erro. O processo de automação de vendas 

vem na seqüência e, por último o módulo de marketing com vistas a segmentação de 

clientes. 

• Os Recursos Humanos são envolvidos e concientizados e, quais tem sido as 

reações às propostas de mudança? 

Na indústria tradicional o modelo geralmente está focado em produto, é bastante 

complicado conscientizar pessoas a mudar o foco para o cliente. É muito importante 

exercer uma boa gestão desta mudança, por isso desde o começo o envolvimento da 

alta gerência é importante afim de direcionar a mudança. A experiência mostra que 

eventualmente as pessoas tem que ser mudadas, algumas não estão preparadas e 

dispostas para traba1har de uma nova maneira. 

Quando se fala em uma estratégia de CRM os conceitos se estendem para o 

relacionamento com os próprios funcionários, então quando se disponibiliza um 

canal de atendimento com o cliente, deveria também aumentar os canais de 
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atendimento com os funcionários, por que wn funcionário satisfeito impacta 

diretamente na satisfação do cliente. Em pesquisa com instituições financeiras sobre 

satisfação de clientes, descobriu-se uma relação direta entre funcionários satisfeitos 

e clientes com um maior nível de satisfação, empresas tem começado a criar 

beneficios como salários variáveis atre1ados aos níveis de satisfação dos seus 

clientes. 

• A adoção de uma solução de CRM influencia nos níveis de fidellzação do 

cliente? Devem ser adotadas práticas complementares? 

Volto a dizer que depende da indústria, na indústria de consumo o fato de se ter um 

SAC não garante que o cliente vai continuar comprando da empresa, nesse caso tem 

que se complementar o atendimento, com relacionamento, estudo de mercado, 

segmentação, campanha de fixação da marca e o preço também é um fator 

determinante. No entanto, em outras indústrias como a de telefonia, conhecer o 

cliente, seu perfil histórico de consumo, o histórico de reclamações, o segmento 

social em que ele está inserido, certamente impactará na fidelização. 

Se a empresa percebe que o cliente "A" consome 400 minutos por mês, criando um 

plano de 400 minutos para este cliente com 30% de desconto, aparentemente se está 

diminuindo a margem, mas no entanto se estará ganhando em volume, não se troca 

de carro todo mês, nem de empresa de telecomunicação, isto acontece se você 

estiver insatisfeito. Então a fidelização é fundamentada em uma oferta adequada ao 

perfil e à necessidade de cada consumidor, de nada adianta oferecer um roaming 

internacional para um cliente que não viaja para o exterior. Nestas condições, o 

CRM é fundamental para a fidelização. 

• O retomo sobre o investimento, em geral tem ocorrido e em quanto tempo? 

o que se pensava há 2 anos atrás, é que o retomo se daria dependendo do nível de 

complexidade do projeto, raramente se via cálculos de retomo de investimento em 
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menos de 9 meses e, também não se tem observado nenhum com prazo superior a 22 

meses. Então, algo em tomo de 9 a 22 meses é considerado como prazo razoável 

para retornar o investimell':o. Provavelmente, as crises vividas nos úhimos anos 

interferiram negativamente. 

• Quais tem sido os resultados mais expressivos observados após 12 meses das 

implantações da soluçilo de CRM ? 

Metas como aumento de vc::ndas, aumento de receita, redução de tempo na fila do 

call center, tempo de resposta das chamadas, entre outros, são fatores que podem ser 

medidos com maior facilidade, no entanto se torna mais complexo medir o impacto 

da fidelidade e da satisfação do cliente no retomo sobre o investimento. 

• Os resultados obtidos tem se apresentado compatíveis com as razões que 

levam às empresas a buscarem a adoçA0 do CRM ? 

As empresas que de forma planejada e institucional buscaram fortalecer a sua 

imagem, aumentar o uiveI de satisfação e de retenção do seu cliente, se diferenciar e 

a se tornar mais ágeis no seu processo de venda, reduzir os seus custos, aumentar a 

sua receita e suas margens de lucros, entre outros, no geral tem conseguido 

compatibilizar os resuhados com o inicialmente planejado. No entanto, aquelas em 

que o projeto partiu de uma área específica seja ela a área de TI ou de alguma área 

de negócio específica, os resultados não são muito animadores. Porém pode-se 

considerar que os resultados tem sido mais qualitativos do que quantitativos. 

4.1.2 Empresas Usuárias - Ticket, CTBC, GVT 

4.1.2.1 Eliane A ire 

Nome do(a) Executivo(a) : Eliane A ire 

Cargo: Diretora de Tecnologia da Informação 
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Empresa : Ticket 

Área: Tecnologia da Informação 

• A adoção do CRM foi precedida de uma estratégia de relacionamento com 

os clientes? Que tipos podem ser ressaltados? 

Sim, definimos nossas estratégias, buscamos entender e conhecer nosso cliente, 

segmentamo-lo e daí por diante. No início, o que tínhamos eram bases de dados com 

problemas de distribuição, conceitos mal formulados aplicados sobre estas bases, 

com o crescimento da empresa muitos produtos diferentes foram sendo criados e 

isto passou a implicar em uma revisão do nosso modelo de gestão e de um novo 

modelo tecnológico. Vasculhou-se todos os sistemas, transformou-se aquilo tudo 

numa linguagem comum, afim de se obter relatórios e dados sobre os clientes, 

decidiu-se fazer uma inversão de fatos, partiu-se para organizar todas as condições 

minimamente necessárias para se pensar em CRM 

Para tanto, iniciou-se um redesenho dos processos da empresa, revisitou-se uma 

série de processos dentro da organização, com a finalidade de identificar como a 

Ticket se relacionava com os seus clientes. Percebeu-se que a força de vendas 

gastavam 60 a 70% do tempo cuidando de questões operacionais, enquanto 

deveriam tratar de vender e manter a sua carteira de clientes. 

• Que fatores (internos/externos) mais influenciaram no tipo da estratégia de 

CRM adotada pela empresa ? 

No ano 2.000, iniciou-se uma revisão do ponto de vista estratégico da organização. 

A Ticket é uma empresa de 26 anos de existência e estava na hora de se pensar à luz 

do mercado e da concorrência, ou seja, como é que a empresa deveria se posicionar 

para os próximos 5 ou 10 anos. Então, criou-se o ''Projeto Millenium", onde se 
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definiu uma série de diretrizes para a organização, entre outros objetivos, previa a 

consolidação e a estruturação da estratégia de eRM. 

Decidiu-se por tornar a empresa o máximo self service possíve~ seja para as 

relações externas como internas, dando mobilidade de comunicação tanto para os 

colaboradores internos como para os nossos clientes. Um outro 1à.tor é que a 

empresa havia diversificado muito seu portifólio de produtos, e precisava-se 

estabelecer uma estratégia para criar campanhas de marketing, desenvolver, 

implementar novos processos de colocação deste produtos no mercado, para isto, 

precisávamos de informações rápidas e confiáveis, precisávamos de sistemas 

integrados e canais de contato disponíveis e eficientes. 

E por fim, a companhia decidiu sair da tecnologia de papéis, que é uma tecnologia 

pouco sofisticada, para cartões, isto tem a ver muito com segurança, os papéis são 

muito vulneráveis, além do que, a operação deles é muito mais complexa, emitimos 

5 (cinco) bilhões de tíquetes por ano, imagina o porte da operação de produzir, 

entregar e reembolsar todos esses documentos. 

Do ponto de vista estratégico, estes 1à.tores geraram uma série de demandas de 

reorganização da companhia, tanto do ponto de vista de processos, perfil de 

pessoas, tecnologia e novos canais de comunicação com o mercado. 

• Que razões levaram a empresa a adotar uma soluçA0 de CRM ? 

"Conhecer nosso cliente e ter domínio sobre todas as interações com ele. "Trazer o 

conhecimento que reside na memória dos nossos colaboradores, para as nossas 

bases de dados de clientes, sem o qual é impossível você administrar e pensar em 

estratégias vohadas ao relacionamento com os clientes. 
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Segmentar a base de clientes, adaptar os produtos segundo os perfis de cada cliente, 

agilizar o atendimento através de canais mais rápidos e mais modernos que atendam 

às expectativas do cliente. A Ticket é a maior operadora do mercado, a sua própria 

carteira de clientes, produtos e serviços reprenta um oceano de oportunidades de 

negócios os mais diversos. 

A redução de custos não como o fà.tor primordia~ mas certamente como um 

relevante fà.tor, a fidelização de clientes é um dos grandes motivadores, a Ticket 

tem a maior parcela do mercado no seu setor, fidelizar, manter esses clientes dentro 

de casa é fundamental para a empresa, "20% dos nossos clientes representam 80% 

do nosso faturamento, por isso um dos grandes motivadores do ponto de vista do 

CRM, é mesmo a manutenção dos nossos melhores clientes, sabemos que manter é 

muito mais barato do que conquistar novos clientes. " 

• Como se deu o processo de decisão, no que tange a adoçA0 e a 

implementação da solução de CRM ? 

Toda a empresa participou do projeto, de finanças a marketing, de tecnologia à 

operações, foi uma decisão em colegiado e isto é fundamenta~ quando uma área se 

sente "dona" do projeto ou tem poder de decidir sobre tudo individualmente o 

projeto padece, este é um tipo de projeto que permeia toda a organização. 

A estrutura organizacional do projeto está fundamentada em um conselho e em um 

comitê, o conselho do projeto é formado pelos presidentes das empresas envolvidas, 

a Ticket e seus parceiros Gartner, EDS e Oracle, o comitê dehberativo do projeto é 

composto pela diretoria da Ticket, o conselho do projeto se reúne a cada 2 meses e, 

o comitê deliberativo se reúne a cada 30 dias. O projeto foi dividido em 6 (seis) 

macro processos. 

Millennium Project Numbers : 



6 Macro processes 

25 WorkFronts 

18 months 

60 people fully dedicated 

200 oollaborators in alI arcas 

• Consulting Companies until now 

-Integrator - EDS 

-Implementer - Oracle 

-P1atfurm anel Hosting selection - Gartner Group 

-Processes - more than ODe company 

Millennium Project = Reengineering + New Platíorm 

115 

• Quais foram as principais estratégias com vistas a implementaçAo do 

CRM? 

A primeira opção foi integrar as ferramentas, porque não se implementa CRM se o 

financeiro contábil não fàlar como o orçamento, foi necessário rever os processos 

da empresa, unificar as bases de dados, entre outros. A partir de então, 

implementou-se o call center e os resultados foram significativos, saiu-se de 260 

(duzentas e sessenta) interações para 82 (oitenta) interações com o cliente, os 

contatos se tomaram muito mais inteligentes, dinâmicos e produtivos. Portanto, 

partir direto para implementar o CRM sem organizar a casa é praticamente 

impossível 

A plataforma tecnológica da Ticket é integrada, o sistema de automação do 

processo de atendimento, marketing e vendas, foram automatizados desde a geração 

do lead até o pós-venda. Os canais eletrônicos foram implementados, hoje temos 
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50% dos nossos clientes mzendo pedidos pela internet. Estamos implementando o 

datawarehousing, o data base marketing e o BI-Business Intelligence. 

• Os processos existentes foram reanalisados e reformulados? 

Não é possível mudar e virar a empresa para o mercado sem fazer reengenharia dos 

processos. Era preciso concentrar os serviços de crédito, cobrança, atendimento, 

estes serviços estavam espalhados entre matriz e filiais. O processo de reengenharia 

durou seis meses, e resultou na mudança da plataforma tecnológica, na alteração da 

estrutura organizaciona~ na reorganização e redefinição dos canais de contato e na 

fluidez e melhor tratamento das informações. 

• Os Recursos Humanos foram envolvidos e concientizados e, qual foi a 

reaçAo às propostas de mudança ? 

Do ponto de vista de recursos humanos, foram treinadas mais de 500 (quinhentas) 

pessoas nesse projeto, é indispensável se buscar exaustivamente esse trabalho de 

treinamento e concientização, por vezes as pessoas se sentem substituídas pelos 

processos automatizados e pela tecnologia, as pessoas tem suas percepções, deve-se 

trabalhar para melhorar essas percepções. Para 2003 a Ticket deve contar com um 

apoio consultivo externo para evoluir os níveis de utilização do eRM. 

• A adoçA0 de uma soluçA0 de CRM influencia nos níveis de fidelizaçAo do 

cliente? Devem ser adotadas práticas complementares? 

É óbvio que influencia, na medida que se conhece o cliente e se está mais preparado 

para agir antecipadamente. No entanto, por ser mn projeto recente, início em 2000, 

os primeiros resultados deverão ser medidos a partir de abril de 2003. 
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• O retorno sobre o investimento, em geral tem ocorrido em quanto tempo? 

Tivemos reduções da ordem de 18% em termos de custos das ligações telefõnicas, 

se considerarmos uma empresa que atende 500 mil ligações/dia, isto é bastante 

representativo. O redesenho dos processos permitiu uma economia da ordem de 7 

(sete) milhões de reais nos úhimos 2 (dois) anos. 

• Quais tem sido (foram) os resultados mais expressivos observados após 24 

meses da implantação da solução de CRM ? 

Houve uma importante mudança na cultura organizacional com foco para o cliente, 

visão de 360 graus, histórico de todas as interações com o cliente, melhorias nos 

serviços de Call Center, maior efetividade nas ações de marketing, redução de 

custos com a agilização dos processos, self-services (web), reengenharia dos 

processos de negócios. 

• Os resultados obtidos tem se apresentado compatíveis com as razões que 

levaram à empresa a buscar a adoção do CRM ? 

Sim, os resuhados alcançados estão de acordo com o planejado. 

4.1.2.2 José Antônio Fechio 

Nome do(a) Executivo(a) : José Antônio Fechio 

Cargo: Diretor de Tecnologia da Informação 

Empresa : CTBC - Cia. de Telecomunicações do Brasil Central 

.Área: Tecnologia da Informação 
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• A adoção do CRM foi precedida de uma estratégia de relacionamento com 

os clientes? Que tipos podem ser ressaltados? 

Sim. Adotamos o Gerenciamento do Relacionamento com o cliente como estratégia 

de negócio, objetivando a padronização do atendimento nos vários canais, aumento 

da receita e da satisfação dos clientes, além de promover a retenção e a :fidelização 

destes. Para realizar "CRM", as organizações devem desenvolver esta cultura, 

implementar processos e tecnologias que suportem coordenadamente as interações 

dos clientes através de todos os pontos de contato com eles. 

• Que fatores (internos/externos) mais inOuenciaram no tipo de estratégia de 

CRM adotada pela empresa ? 

Um fator externo predominante que podemos ressaltar foi a abertura do mercado, 

até então de poucos concorrentes, para um mercado altamente competitivo. 

Como fatores internos, temos: a mudança de ''foco no produto" para ''foco no 

cliente", necessidade de conhecer melhor o nosso cliente, necessidade de criar 

campanhas de marketing para públicos-alvo bem definidos, aumentar o retomo das 

campanhas e modernizar o sistema de atendimento tanto pessoal quanto telefônico. 

• Que razões levaram a empresa a adotar uma solução de CRM ? 

Adotamos uma solução que pudesse dar suporte às estratégias de CRM da 

companhia 

• Como se deu o processo de decisão, no que tange a adoção e a 

implementação da solução de CRM ? 
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Inicialmente, contratamos uma consultoria para realizar um assessment de nossos 

processos relacionados ao cliente, e a comparação com as best practices do mercado 

nacional e internacional. 

Aplicamos nossa metodologia de Análise de Decisão, utilizando a RFP - Request 

For Proposal gerada no item anterior, contendo os requisitos obrigatórios e 

desejáveis com os devidos pesos. 

Submetemos aos principais players do mercado e pontuamos cada um deles, 

escolhendo o mais bem classificado. Para a implementação, o processo foi similar, 

buscando entre as melhores, a consultoria que tivesse experiência de implantação da 

solução escolhida. 

• Quais foram as principais estratégias com vistas a implementação do 

CRM? 

• Priorização dos módulos, visando atender as estratégias do projeto; 

• Implementação modular; 

• Revisão dos processos que envolviam o atendimento, garantindo plena 

aderência das funcionalidades às atividades. 

• Os processos existentes foram reanalisados e reformulados? 

Sim. Os processos sofreram revisões e adequações. 

• Quais os principais recursos tecnológicos que compõem a solução de CRM? 

• Sistema de gestão ERPIERM ? Legados? 

O ERP da Oracle já havia sido implantado 4 (quatro) anos antes, portanto já 

tínhamos o nosso back-office bem estruturado. 
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• Sistemas de automação dos processos de atendimento, markeông e 

vendas? 

• Módulo de Atendimento Vantive utilizado por todas as posições de 

atendimento pessoal e por telefone, que substituiu 6 (seis) sistemas 

legados e desativou 2 mainframes. 

• Um sistema avançado de reconhecimento de mIa para atendimento 

em 10 nível, que realiza uma série de serviços, tais como: fornecer 

informações, registrar solicitações, realizar bloqueios e desbloqueios, 

dentre outras fàcilidades, passando a ligação para o atendimento, 

quando for o caso. 

• Posteriormente, implantamos os módulos de suporte aos processos de 

vendas e comissionamento. 

• Sistemas móveis de vendas e atendimento de campo? 

Esses módulos são utilizados pelos consultores de venda, via aplicação 

internet. 

• Canais eletrônicos de contato com os cHentes ? Quais ? 

• Os canais mais utilizados são: o site CTBC na internet que dá suporte 

direto aos clientes, a dealers e agentes empresariais. 

• os quiosques de auto-atendimento 

• serviços de Short Message (SMS) celular 

• Solução de Data Warehouse e Data Base Marketlng? 

A criação do Data Warehouse iniciou-se 2 anos antes da implementação 

do CRM, e as iniciativas de Database Marketing também. Já possuíamos 
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uma solução da Oracle contendo um módulo Gerenciador de Campanhas, 

uma ferramenta de Data Mining e uma aplicação OLAP para análise de 

tendências e ofensores. 

• Solução de Business Intelligence ? 

Temos um grupo de ferramentas de BI- business inteligence, que nos 

permitem acesso ao DW, através de um conjunto de KPls, um gerador 

de relatórios ad-hoc e um software de visualização e publicação de 

informações. 

• Os Recursos Humanos foram envolvidos e concientizados e qual foi a 

reação às propostas de mudança? 

Sim, a área de Talentos Humanos participou do projeto no treinamento e no trabalho 

de mudança cultural. 

• A adoção de uma solução de CRM influencia nos niveis de fidelização do 

cliente? Devem ser adotadas práticas complementares? 

Sim, mas faz-se necessário ter como estratégia principal, conhecer o cliente, ofertar 

o produto certo, e a fidelização será conseqüência desse relacionamento. 

• Qual o número de clientes existentes atualmente na empresa ? Quantos 

eram há doze meses? 

Atualmente, temos cerca de 900.000 clientes, e há 12 meses atrás eram 810.000. 

• O retomo sobre o investimento, em geral tem ocorrido em quanto tempo? 

o retomo previsto foi para 4 (quatro) anos, sendo que já atingimos no 2° ano. 
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• Quais tem sido os resultados mais expressivos observados após 24 meses da 

implantação da solução de CRM ? 

Conseguimos a padronização no atendimento, através da utilização de uma 

ferramenta única, gerando registros de todos os contatos, o que nos proporcionou 

condições de me1hor conhecer o cliente, aumento da eficiência de vendas (conversão 

de propostas em contratos) e conseqüentemente me1horia nos resultados de 

campanhas de vendas. 

• Os resultados obtidos tem se apresentado compatíveis com as razões que 

levaram à empresa a buscar a adoção do CRM ? 

Sim, mas os resultados deixam de ser somente maIores para também serem 

me1hores. O que queremos dizer é que quando a empresa aplica a filosofia CRM ela 

deixa de ser focada em seus produtos e passa o foco para o cliente, buscando 

satisfazê-lo e assim fidelizá-Io. Os resultados passam a ter sahos qualitativos e não 

só quantitativos. 

Prover produtos e serviços adequados ao cliente, só é possível quando se tem ''bons'' 

dados sobre ele e quando se utiliza essas informações para traçar seu perfil. Enfim, 

caímos na tentação de utilizar o jargão "tratar diferentemente os diferentes". Só 

assim se fu.z CRM. 

4.1.2.3 Ruy I Paulo Henrique e Frederico 

Nome do Executivo: Ruy Shiozawa 

Cargo: Vice-Presidente de IT 

Area : Tecnologia da Informação 

Nome do Executivo: Paulo Henrique 



Cargo: Gerente de CRM 

Nome do Executivo: Frederico Gomes 

Cargo: Coordenador de CRM 

Áreas: Tecnologia da Informação e Marketing 

Empresa : GVT Telecom 
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• A adoçA0 do CRM foi precedida de uma estratégia de relacionamento com os 

clientes? Que tipos podem ser ressaltados? 

Em relação a introdução da função CRM, é importante ressahar que CRM não é 

uma ferramenta, e sim um conceito bastante abrangente que as empresas para 

vivenciarem este conceito dependem de uma grande transformação em termos de 

processo, de envolvimento das pessoas e de uma plataforma tecnológica que facilite 

o processo de interação das pessoas em relação ao que se quer obter com o processo 

de fidelização, em termos de aumento de vendas e todos os beneficios que um 

conceito de CRM pode trazer. 

A GVT por sua vez é uma empresa que nasceu baseada em CRM, assim a empresa 

iniciou suas operações. No entanto, todos os processos da empresa foram 

detidamente formulados e analisados antes de colocar o CRM para funcionar. Foi 

feito um trabalho muito grande de análise dos processos da GVT, contamos para isto 

com o apoio de uma empresa de consultoria externa, revisados os processos demos 

início à empresa e, nosso principal e mais imediato objetivo era a venda, por ser 

uma empresa nova precisávamos vender e em seguida instalar, então os processos 

de venda e instalação foram os primeiros processos a operar na empresa e a solução 

de CRM foi moldada sobre estes processos. 
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• Que fatores (internos/externos) mais influenciaram no tipo da estratégia de 

CRM adotada pela empresa ? 

A concorrência. A Brasil Telecom é o nosso principal concorrente, eles não dispõe 

de uma solução única para atendimento aos seus clientes, para nós é estratégico 

termos um grupo de contato com o cliente seja para venda, seja para atendimento. 

Isto é um fator de diferenciação importante a nosso fà.vor nesta concorrência, isto 

nos permite entre outros termos uma visão única do cliente, o que representa um 

grande benefício para o nosso negócio. 

Praticamente todas as empresas de telecomunicações tem adotado soluções de CRM 

umas mais abrangentes outras menos, neste segmento que há pouco era um 

monopólio do governo, agora existe uma concorrência muito acirrada onde o melhor 

atendimento e o melhor relacionamento com o cliente, se configuram como fà.tores 

chave nesse ambiente de alta competitividade, então é primordial para uma empresa 

de telecomunicações ter uma estratégia bem definida e implementada de 

relacionamento com o cliente. 

• Que razões levaram a empresa a adotar uma solução de CRM? 

o principal ativo de qualquer empresa em qualquer atividade é o cliente, partindo 

deste princípio se a empresa pretende preservar seu ativo, crescer com suas margens 

de lucros, receita bruta e reduzir suas despesas é necessário estabelecer um bom e 

efetivo relacionamento com os seus clientes. 

• Como se deu o processo de decisão, no que tange a adoção e a implementação 

da solução de CRM ? 

o processo decisório sobre a adoção do CRM precedeu a entrada em operação da 

empresa. Quando do início das operações cada área estabeleceu os requisitos 
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desejados e necessários, a decisão não partiu de uma área de negócio isoladamente, 

foi uma decisão corporativa. 

Atualmente os usuários da solução acabam desenvolvendo um papel de co

responsáveis, ou seja o nosso cliente interno, marketing, engenharia, pessoal vendas, 

atendimento participam do processo de melhoria da solução num processo 

interativo, quando se percebe uma oportunidade de inovar no processo de 

relacionamento com o cliente, isso é levado ao board da empresa para ser aprovado 

e em seguida é implementado. 

• Quais foram as principais estratégias com vistas a implementação do CRM ? 

Inicialmente não se objetivava propriamente construir uma solução de CRM, 

quando do início da implementação se buscava uma solução para se fazer a venda 

pelo call center, no entanto a medida que o ciclo foi avançando foram sendo 

necessárias uma série de medidas que indicavam para uma concepção de uma 

política de CRM, pequenas ações faziam com que isso se refletisse, por exemplo um 

grande desafio na GVT continua sendo a integração dos canais, weblportal, call 

centers, isto tem sido um calcanhar de Aquiles mas é fundamental para se conseguir 

uma visão unificada do cliente. 

o datawarehouse acaba de ser implementado na GVT, ele consolida os dados de 

vendas, dos canais de interação, reclamações e informações que o cliente solicita, 

informações de tráfego, informações de cobrança, informações das configurações 

das centrais na parte de engenharia, estas informações são consolidadas no BI

Business Intelligence, que está sendo transformado em num repositório de data base 

marketing que trabalha com técnicas de datamining ou mineração de dados, com 

estes recursos na seqüência o caminho natural é seguir para realmente fazer um 

programa de fidelização que ainda não existe, todo este conjunto de recursos e ações 

é o que chamamos de uma solução de CRM. 
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Uma outra iniciativa também é cálcular e acompanhar o valor do cliente e do ciclo 

de vida dele na empresa, denominamos de "crédito score" e de "customer score", o 

crédito score se faz através de uma consulta no SERASA, o customer score é uma 

fórmula criada para valorar o potencial de consumo de cada cliente. 

• Os processos existentes foram reanalisados e reformulados? 

A definição dos processos ocorreu com o surgimento da empresa, os processos 

foram definidos do zero pois eles não existiam, assim como a empresa não existia, 

acreditamos sempre que o processo não deve se adaptar ao sistema e sim o 

contrário, a medida que os processos estavam bem definidos começávamos a 

especificar os sistemas para automatizá-los, a fase de definição dos processos e a 

implementação dos sistemas tinham um cunho mais estratégico com pessoas chaves 

tais como diretores e gerentes, a partir do momento que os processos vinham sendo 

moldados nos sistemas ia se envolvendo os usuários, a partir daí começava a fase de 

treinamento, muitos treinamentos foram feitos com base nos processos. 

• Quais os principais recursos tecnológicos que compõem a solução de CRM? 

A GVT possui uma solução de CRM integrada com o sistema de billing que se 

integra com uma solução de RI e com a solução WER de portal que é um dos nossos 

canais de venda e de relacionamento com o cliente, e a solução de CRM também se 

integra com todo nosso sistema de provisionamento de lead, que é o processo de 

ativacão de um clliente na rede da GVT. O CRM também está integrado a uma 

solução de Call Center, temos 2 tipos de call center um call center de vendas que a 

gente chama de business center, focado em vendas ativas e receptivas, e o CRC que 

é a Central de Relacionamento com o Cliente, temos o CRM integrado com o 

recurso de easyfone para mzer campanhas ativas de vendas, e o CRM também 

integrado com a URA que é a unidade de resposta audível para mzer a filtragem das 

ligações para os diversos tipos de atendimento que chegam na central de 

relacionamento. 
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Não temos sistemas legados, tivemos uma grande vantagem e a facilidade de não ter 

uma base instalada, escolhemos os melhores pacotes, que atendiam as nossas 

necessidades então não houve essa preocupação de ao implementar soluções novas 

de CRM ou de billing, sermos obrigados a migrações ou convivência com sistemas e 

dados legados. 

• Os Recursos Humanos foram envolvidos e concientizados e, qual foi a reação às 

propostas de mudança? 

Mais uma vez é interessante perceber que é mais 1ãcil quando se começa do zero, 

algumas empresas tem apresentado muitas dificuldades na transformação da cuhura 

organizacional, ou seja redirecionar e concentrar o foco dos colaboradores internos 

no cliente, no caso da GVT, a empresa e as estratégias de CRM nasceram juntas e 

com elas também nasceu a cuhura vohada para o cliente que está internalizada no 

perfil do colaborador GVT. 

A nossa política de retenção também está baseada no customer score, por exemplo 

quando o cliente pede o desligamento de linha ele é encaminhado para uma célula 

de retenção, essa célula de retenção trabalha com os atendentes guiados por um 

sistema que baseado nos argumentos apresentados pelo cliente para desligamento, o 

software apresenta para o atendente opções de argumentação no sentido de reverter 

o propósito daquele cliente e convecê-Io a ficar conosco. 

Se o cliente foi retido, o atendente abre um registro de retenção e classifica como 

bem sucedido, do contrário registra-se o insucesso. Esse registro de mal sucedido é 

automaticamente resgatado por uma equipe de retenção de segundo nível, que fàz 

uma nova interação com o cliente, tudo suportado pela solução de CRM. 

Qualquer interação que o cliente faça com a empresa é registrada e documentada 

pelo sistema, e passa automaticamente a fàzer parte do portifólio de informações 

sobre ele, portanto consideramos que, em que pese serem importante todos os canais 
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de contato com o cliente, tais como, WEB, URA, call center, uma das principais 

ferramentas tecnológicas sem dúvida é a integração dos diversos sistemas e 

recursos, esta integração é que vai poder proporcionar a visão única do cliente, seja 

qual for o ponto de contato dele. 

• Qual o número de clientes existentes atualmente na empresa? Quantos eram há 

doze meses? 

Atualmente são aproximadamente 350 mil clientes no segmento residenciais e 

pequenas empresas, há um ano atrás existiam em tomo de 180 mil clientes. 

• A adoção de uma solução de CRM influencia nos níveis de fidelização do 

cliente? Devem ser adotadas práticas complementares? 

o primeiro objetivo da empresa basicamente foi conquistar clientes, no entanto 

começamos recentemente a perder clientes para os concorrentes. A concorrência 

despertou para a entrada da GVT no mercado, começamos a incomodar, o que gera 

uma ação contrária no sentido de levar nossos clientes, portanto estamos iniciando 

um processo vohado a reter e fidelizar nossa base de clientes. Para a GVT é 

primordial conquistar e manter seus clientes, achamos que a estratégia de CRM é 

fundamental para isto, o resto acaba sendo conseqüência 

Desenvolvemos ações baseados nos dados coletados sobre os nossos clientes, tais 

como uso da nossa rede de serviços e perfil de consumo e pagamento, criamos o 

customer score, que objetiva consolidar informações sobre os clientes, e tratá-los 

diferenciadamente. A partir do primeiro contato, o sistema de URA faz a 

identificação do cliente, baseado no customer score o cliente é segmentado e 

encaminhado para os grupos de atendimento específicos. 

• O retorno sobre o investimento, em geral tem ocorrido em quanto tempo? 
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É dificil para uma empresa medir o retomo sobre o investimento na adoção do 

CRM, principalmente no nosso caso em que a solução fàz parte da empresa desde 

sua formação, precisávamos do CRM para funcionar desde o início de nossas 

atividades, portanto é dificil distinguir o investimento feito em CRM do restante do 

investimento e é complexo afirmar que o retomo obtido ocorreu motivado 

exclusivamente em função do investimento realizado em CRM. 

• Os resultados obtidos tem se apresentado compatíveis com as razões que 

levaram à empresa a buscar a adoçA0 do CRM? 

Nossa estratégia foi crescendo aos poucos, inicialmente queríamos vender, a partir 

daí buscamos estreitar o relacionamento e agora queremos fidelizar, portanto 

podemos afirmar que estamos realizando conforme o planejado pela empresa. 

4.2 ENTREVISTAS - QUADRO RESUMO 

• A adoçA0 do CRM em geral é (foi) precedida de uma estratégia de 
relacionamento com os cHentes ? Que tipos podem ser ressaltados? 

GianCarlo ~aniel Celso 

Sim, normalmente as Pode-se afirmar que as A grande maioria das empresas 
empresas têm uma estratégia empresas em geral não têm essa possuem uma determinada 
definida, mas as estratégias estratégia definida. cultura de relacionamento com 
estão muito mais focadas na o cliente, mesmo nestas não 
aquisição de clientes do que existe uma estratégia clara. 

na retenção. 

" 
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~liane Fechio ~uy 

~im, definimos nossas Sim. Adotamos o Gerenciamento do Todos os processos da 

estratégias, buscamos Relacionamento com o cliente como empresa foram formulados 

entender e conhecer estratégia de negócio, objetivando a e analisados antes de 
nosso cliente, padronização do atendimento nos vários colocar o CRM para 

~egmentamo-Ios, e daí canais, aumento da receita e da satisfação funcionar. A solução de 

por diante. dos clientes, além de promover a retenção e CRM foi moldada sobre 

a fidelização destes. estes processos. 

• Que fatores (internos/externos) mais inOuenciam (influenciaram) no 
tipo da estratégia de CRM adotada pela empresa? 

~ianCarlo Daniel ~elso 

Quanto maior a concorrência, "Eu vejo muita discussão para O mercado, a indústria e o 
maior deve ser a sua estratégia, baixar custos e aumentar o momento dessa indústria. 
no sentido de reter e de atrair faturamento, mas eu vejo muito 

clientes. pouca discussão sobre como tratar 
o cliente". 

~liane J?echio Jtuy 
Fator externo: A 

Estava na hora de se pensar Mercado altamente competitivo, mudança de concorrência, fator 
à luz do mercado e da "foco no produto" para "foco no cliente" e a interno: termos 

concorrência. necessidade de conhecer melhor o nosso uma visão única do 
cliente. cliente. 

• Que razões levam às empresas a adotarem uma solução de CRM? 

~ianCarlo Daniel Celso 
Normalmente os Aumentar as vendas, Aumentar sua participação no mercado, seu 

fatores estão atrelados a satisfação e a faturamento, ou suas margens de lucros, a 
a perda de mercado. fidelização do cliente fidelização de clientes é um conceito mais ou 

menos claro dependendo da indústria. 
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~liane ~uy 

A redução de custos e a fidelização de clientes, a Ticket tem Crescer com as margens de 
a maior parcela do mercado no seu setor. "20% dos nossos lucros, receita bruta, reduzir as 

clientes representam 80% do nosso faturamento". despesas e reter clientes. 

• Como ocorre (ocorreu) o processo de decisão, no que tange a adoção e a 
implementação da solução de CRM ? 

GianCarlo lDaniel ~elso 

A área de tecnologia tem sido O que se observa, muitas vezes é No Brasil, nos últimos três 
ainda a maior propulsora deste o processo de CRM nascendo na anos, as decisões tem partido 

tipo de solução. área de tecnologia geralmente da área de 
tecnologia 

ili:Hane Ruy 
Toda a empresa participou do projeto, foi uma Decisão Corporativa 

decisão em colegiado 

• Quais são (foram) as principais estratégias com vistas a implementação 

doCRM? 

~ianCarlo ~aniel ~elso 

A estratégia natural de implementação é Em função da A principal 
consolidar canais, o cadastro de clientes e, partir necessidade do cliente, ~stratégia é definir a 

para processos de análise e realimentação do deve-se traçar a política da empresa 
processo de interação e fidelização. estratégia de CRM. com o cliente. 

IEliane Fechio ~uy 

~ever os processos da Priorização dos módulos, Inicialmente se buscava uma solução para se 
empresa, unificar as visando atender as fazer a venda pelo call center, a integração 
bases de dados. A estratégias do projeto, dos canais, web/portal, call centers tem sido 

partir de então, implementação modular e a um calcanhar de Aquiles, o datawarehouse 
implementou-se revisão dos processos que acaba de ser implementado com o BI-

inicalmente o call envolviam o atendimento, Business Intelligence, na seqüência o 
center. garantindo plena aderência caminho natural é seguir para realmente 

das funcionalidades às fazer um programa de fidelização que ainda 
atividades. não existe. 
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• Os processos existentes são (foram) reanalisados e reformulados? 

GianCarlo Daniel Celso 

Sim, nos projetos de CRM em Normalmente as empresas em Em geral, nas empresas 
geral os processos precisam ser maior ou menor grau fazem raramente se implementa essa 

revistos e redensenhados. algo nesta direção. solução sem reformular 
processos e mudar a cultura 

existente. 

~liane Fechio Ruy 

Não é possível mudar e virar a Sim. Os processos A defmição dos processos 
empresa para o mercado sem fazer sofreram revisões e ocorreu com o surgimento da 

reengenharia dos processos. adequações. empresa. 

• Quais os principais recursos tecnológicos que compõem a solução de 

CRM? 

GianCarIo paniel Celso 

Basicamente 3 (três) Tecnologia de Em uma infraestrutura de canais é 
camadas: os canais de comunicação, o software importante a alta disponibilidade, 

interação, os processos de aplicativo, integrar os processo de automação de vendas vem 
retenção de clientes e, a sistemas de retaguarda. na seqüência e, por último o módulo 
análise das informações. de marketing com vistas a 

segmentação de clientes. 
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~liane ;Fechio ~uy 

A plataforma tecnológica Sistema de Gestão (back-office) A GVT possui uma solução de 
é integrada, o sistema de bem estruturado, módulo de CRM integrada com o sistema de 

automação do processo de atendimento pessoal e telefone, ~illing integrada com uma solução 
atendimento, marketing e sistema de reconhecimento de de BI e com o portal WEB que é 

vendas, foram fala,módulos de suporte aos um dos canais de venda e de 
automatizados desde a processos de vendas e relacionamento com o cliente, a 

geração do lead até o pós- comissionamento. Os canais de solução de CRM se integra com o 
venda. Os canais contato: Site CTBC na internet, sistema de provisionamento de 
eletrônicos foram quiosques de auto-atendimento, lead e com o Call Center, temos 2 

implementados. Estamos serviços de Short Message (SMS) tipos de call center : um call 
implementando o celular. Ferramentas de BI- center de vendas - business center 

datawarehousing, o data business inteligence que para vendas ativas e receptivas e o 
base marketing e o BI- permitem acesso ao DW-Data CRC - Central de 
Business Intelligence. Warehouse e Database Marketing Relacionamento com o Cliente. 

• Os Recursos Humanos são (foram) envolvidos e concientizados e, quais 
são as reações às propostas de mudança? 

~ianCarlo ~aniel ~elso 

É fundamental Negligenciar o fator RH num ~ bastante complicado conscientizar 
desenvolver a área de projeto desse tipo, é sem dúvida pessoas a mudar o foco para o 
recursos humanos na jogar dinheiro pela janela. cliente. É muito importante exercer 

organização. uma boa gestão desta mudança. 

~liane 'echio Ruy 

É indispensável se buscar Sim, a área de Talentos Humanos A cultura voltada para o 
exaustivamente esse trabalho participou do projeto no treinament(J cliente está intemalizada no 

de treinamento e e no trabalho de mudança cultural. perftl do colaborador GVT. 
concientização. 

• Em termos organizacionais, na sua opinião, são necessárias mudanças 
importantes na estrutura e no modelo de gestão? 
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GianCarlo baniel 

Depende muito de como a organização É importante que a visibilidade seja a mais ampla 
quer ir para o mercado. possível, e a visibilidade você consegue através da 

estrutura organizacional. 

• A adoçA0 de uma soluçA0 de CRM influencia nos níveis de fidelizaçAo do 
cHente? Devem ser adotadas práticas complementares? 

~ianCarIo Daniel ~elso 

Acredito muito fortemente no "Eu vejo claramente A fidelização é fundamentada em uma 
potencial de fidelização do que sim" oferta adequada ao perfil e à necessidade 

CRM. de cada consumidor, Nestas condições, o 
CRM é fundamental para a fidelização. 

IEHane Fechio ~u~ 

É óbvio que influencia, na Sim, mas faz-se necessário ter Para a GVT é primordial 
medida que se conhece o cliente como estratégia principal, conquistar e manter seus 

e se está mais preparado para conhecer o cliente, ofertar o clientes, achamos que a 
agir antecipadamente. produto certo. estratégia de CRM seja 

fundamental para isto. 

• O retomo sobre o investimento, em geral tem ocorrido e em quanto 

tempo? 

~ianCarlo baniel ~elso 

Na maioria dos casos tem Tem-se registrado resultados Raramente se via 
acontecido, alguns deles não se substanciais, redução de custos, não cálculos de retomo de 
consegue mensurar em termos ~ecessariamente traduzidos em ganho de investimento em 

financeiros. Geralmente satisfação e/ou fidelização. Não é menos de 9 meses e, 
observa-se uma ocorrência entre possível falar sobre o longo prazo, pois também não se tem 

um ano e meio a dois anos e esse conhecimento é relativamente novo observado nenhum 
meio de retomo. e poucas empresas chegaram a com prazo superior a 

implementar de maneira completa. 22 meses. 
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IEliane lFechio Ruy 
Tivemos reduções da ordem de 18% O retorno previsto foi para E dificil para uma empresa 
em termos de custos das ligações O 4 (quatro) anos, sendo que medir o retorno sobre o 
redesenho dos processos permitiu já o atingimos no 2° ano. investimento na adoção do 

uma economia da ordem de 7 (sete) CRM, principalmente no 
p1ilhões de reais nos últimos 2 (dois) nosso caso em que a solução 

anos. faz parte da empresa desde 
sua formação. 

• Quais tem sido (foram) os resultados mais expressivos observados após 
24 meses da implantação da solução de CRM ? 

GianC arlo Daniel ~elso 

São percebidos grandes beneficios O aumento de receita que em Metas como aumento de 
na redução de custos, em contraste muitos casos você percebe da vendas, aumento de receita, 

tem sido muito dificil medir o ordem de 15% e, a redução dos redução de tempo na fila do 
retorno sobre a fidelização custos, principalmente na área call center, tempo de 

atualmente no Brasil. de atendimento ao cliente. resposta das chamadas. 

~liane lFechio Ruy 

Mudança na cultura organizacional foco Conseguimos a padronização 
no cliente, visão de 360 graus , histórico no atendimento, o que nos Inicialmente 

de todas as interações com o cliente, proporcionou condições de queríamos vender, a 
melhorias nos serviços de Call Center, melhor conhecer o cliente, partir daí buscamos 

maior efetividade nas ações de marketing, aumento da eficiência de estreitar o 
redução de custos com a agilização dos vendas e conseqüentemente relacionamento e 

processos, self-services (web), melhoria nos resultados de agora queremos 
reengenharia dos processos de negócios. campanhas de vendas. fidelizar. 

• Os resultados obtidos tem se apresentado compatíveis com as razões que 
levam (levaram) às empresas a buscarem a adoção do CRM ? 

lDaniel Celso 

As empresas não expõem isto de maneira clara, em geral Pode-se considerar que os resultados 
não medem os resultados, e assim fica complicado saber tem sido mais qualitativos do que 

se os objetivos estão sendo atingidos. quantitativos 
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IEliane lFechio IRUY 

Sim, os resultados Sim, mas os resultados deixam de Podemos afirmar que estamos 
alcançados estão de acordo ser somente maiores para também realizando conforme o 

com o planejado serem melhores. planejado pela empresa. 

Conforme pode-se observar através deste trabalho de pesquisa, o processo de adoção do 

CRM apresenta-se bastante recente no mercado empresarial brasileiro. Quando da 

decisão de desenvolver um estudo que envolvesse aspectos relativos ao CRM e a 

fidelização do cliente, já havia sido preconizado o surgimento de prováveis dificuldades 

que viriam a fazer parte deste desafio. De fàto, pôde-se constatar que no trancorrer do 

estudo, surgiram vários fàtores que tornaram mais complexa a tarefa de comprovar ou 

não a existência da relação entre a adoção do CRM e a fidelização do cliente. 

Dentre esses fàtores, ressaha-se o relativamente reduzido universo de empresas que são 

usuárias formais de soluções de CRM ou que tivessem evoluído além da 

dispombilização dos primeiros canais de contato e ainda, que estivessem em operação 

há pelo menos 24 (vinte quatro) meses. Por intermédio do relevante apoio de alguns 

executivos que atuam na área de CRM, foram indicadas e contatadas por esse 

pesquisador, inúmeras empresas que a princípio poderiam representar exemplos 

potenciais de uso do CRM, no entanto ao primeiro contato se mostraram apenas 

usuários de uma solução de callcenter, tendo sido necessário portanto descartá-las para 

efeito deste estudo. 

Após a conclusão do processo de seleção e escolh~ que resuhou na participação da 

Ticket, CTBC e GVT compondo as empresas adotantes do CRM, além da Oracle e a 

Accenture fornecedora e implementadora de soluções de CRM, viveu-se um novo 

desafio que foi o de identificar as pessoas chave dentro das organizações que 

efetivamente pudessem prestar as melhores informações através dos questionários, em 

que pese a intenção do pesquisador em estabelecer contato com mais de um executivo 

em cada organização participante, isto só foi possível no caso da GVT, nos demais 
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exemplos os diretores de TI são praticamente os porta vozes das organizações quando se 

trata de CRM, isto comprova o que foi colocado por Berry de que 90% dos principais 

interessados no assunto ainda são os executivos da área de TI. 

Na sequência, outro fator restritivo pôde ser observado, este por sua vez no que diz 

respeito ao nível hierárquico de cada executivo entrevistado. Assim, durante todo o 

transcorrer das entrevistas, foram constatadas diferenças em termos de amplitude de 

visão por parte de cada entrevistado; algumas entrevistas foram de tal forma tão 

tecnicistas que não puderam ser aproveitadas em função de se aprofundar 

demasiadamente em um único aspecto absolutamente específico e muitas vezes 

desfocado do principal objetivo deste estudo e do tema em geral. 

Como resultado, várias entrevistas foram finalmente descartadas, permanecendo aquelas 

desenvolvidas com os executivos de nível mais estratégico. Isto reforça a percepção de 

que quando se trata de CRM e fidelização, está se tratando de uma estratégia de 

negócios que permeia e envolve toda a organização, portanto para se desenvolver uma 

análise à respeito do assunto, fàz-se necessária uma visão mais estratégica, bem como 

um amplo entendimento a respeito das mudanças e dos impactos que atingem também 

os níveis tático e operacional. 
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CAPÍTULO V 

DISCUSSÕES, CONCLUSÕES, LIMITAÇÕES E SUGESTÕES 

5.1 Discussões 

• Identificar as razões pelas quais as empresas adotaram as estratégias de CRM; 

As razões apresentadas tanto pelos executivos das empresas Accenture e Oracle, 

respectivas implementadora e fornecedora de soluções de CRM, bem como pelas 

empresas estudadas que adotaram as estratégias de CRM são bastante convergentes. As 

empresas em geral, preocupadas com o constante surgimento de novos concorrentes no 

mercado, tomando-o cada dia mais competitivo, buscam a adoção de estratégias de 

CRM visando principalmente conquistar novos clientes e aumentar a sua participação 

no mercado, reduzir custos, aumentar o faturamento, fortalecer as margens de lucros e 

manter os clientes. 

A perda de mercado na visão do entrevistado Giancarlo Berry, executivo da Accenture, 

é o que mais preocupa as empresas; por sua vez, o entrevistado Daniel Moreira, vice 

presidente da Oracle, complementa enfatizando que dentre as principais razões, estaria a 

necessidade de aumentar as vendas, safisfazer e fidelizar o cliente. Para Tronchin 

(2001), existem muitos objetivos traçados, mas vários deles nada têm a ver com os 

interesses dos melhores clientes da organização. Para o autor, a maioria das iniciativas 

de CRM não geram o resultado esperado : maior lucratividade e fidelidade dos melhores 

clientes. 

Na opinião de Tronchin (2001), o que deve fundamentar qualquer iniciativa é uma 

estratégia clara orientada aos clientes de maior valor para a empresa. O entrevistado 

Celso Oliveira, coordenador de CRM da Oracle, concorda e afirma que fidelizar o 
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cliente não é um objetivo absolutamente claro para todas as empresas, para ele depende 

muito da indústria em que atua a empresa. 

Por seu turno, a fidelização é entendida pela maioria dos entrevistados como uma das 

fortes razões motivadoras para a adoção das estratégias de CRM. Mas Newell (2000) 

adverte que nem todos os conceitos de valor propostos por uma estratégia de CRM, 

motivarão uma mudança no comportamento ou reforçarão a fidelidade, e nem todos 

merecem ser oferecidos ou são fã.ceis de disponibilizar. Em que pese a fidelidade ser 

uma das importantes razões para a adoção do CRM, a visão de Newell (2001) 

apresenta-se bastante consistente e parece apontar na direção correta 

Observa-se no entanto, em função do estudo realizado, que a grande maioria das 

empresas que possuem projetos nesta linha, não evoluiram muito além dos canais de 

contato - call center e portais na Web. As implementações apresentadas pelas empresas 

participantes desse trabalho de pesquisa transcenderam as fronteiras dos canais de 

contato, podendo ser observado um processo evolutivo e planejado, bem como a 

continuidade dos investimentos na ampliação das estratégias de CRM, mas mesmo 

assim constata-se que as empresas pesquisadas igualmente não conseguiram atingir 

plenamente a fase de análise do CRM, que visa tratar dentre outros, os dados sobre o 

cliente e seu ciclo de sua vida útil. Muito provavelmente por esta razão, o entrevistado 

Berry tenha destacado a percepção de que existem grandes beneficios observados no 

item redução de custos, mas segundo ele tem sido muito dificil medir o retomo sobre 

fidelização atualmente no Brasil. 

As entrevistas mostraram que determinados segmentos empresarIaIS estão maIS 

adiantados na adoção do CRM do que outros; os principais exemplos são detectados no 

setor de telecomunicações e na indústria automobilística, que se caracterizam pela alta 

competitividade e pelos altos índices de volatilidade na retenção dos seus clientes. Em 

função destes motivos, é fundamental conhecer e acompanhar o ciclo de vida de cada 

cliente individualmente, principalmente no que conceme à qualidade dos serviços de 

pós-venda. 
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A competitividade hoje latente nos segmentos de telecomunicações e autobilístico 

deverá se estender em proporções semelhantes, guardadas as devidas especificidades, 

indistintivamente a todos os segmentos do mercado. Nessa direção, Brown (2001) 

esclarece que o CRM é uma estratégia que precisa ser ajustada para cada segmento do 

mercado, sendo ponto de convergência entre o desafio e a oportunidade. 

Na sua entrevista, Berry exemplifica que na indústria automobilística um comprador 

médio adquire durante sua vida útil aproximadamente 15 automóveis; e se este cliente 

após sua primeira compra por qualquer motivo resolve mudar de fornecedor, estará 

deixando de realizar outros 14 novos negócios. No entanto, diante do que foi estudado 

pode-se concluir que mesmo estando satisfeitos, os clientes tendem a deserdar. 

Reiccheld (1996) reforça este ponto de vista afirmando que na indústria automobilística, 

onde 85% a 95% se dizem satisfeitos, apenas 30% a 40% retomaram ao fabricante ou 

modelo anterior. 

Para os entrevistados, os fatores externos que mais influenciam para a adoção das 

estratégias de CRM, são o mercado, o momento de cada segmento da indústria e a 

concorrência, sendo que tais dados ressaltam a preocupação que as empresas atualmente 

dispensam ao mercado altamente competitivo e o desafio de atrair e reter os melhores 

clientes potenciais. 

Berry observa que quanto maior a concorrência, maior deve ser a estratégia de atrair e 

reter clientes. Na visão de Moreira, há muita discussão sobre redução de custos e 

aumento de fàturamento, em contrapartida pouco se tem falado em como tratar o 

cliente. Swift (2001) demonstra concordar com o entrevistado Moreira, afirmando que 

apesar da maioria das empresas alegar que mantém relacionamentos com seus clientes, 

tais conexões não existem de fato, são observados tão somente contatos transacionais. À 

luz desse estudo, pode-se considerar que há uma forte indicação de que mesmo que as 

empresas estejam conscientes da importância do estabelecimento de uma relação mais 

duradoma com seus clientes, o que na prática se apresenta como prioridade é a redução 

de custos operacionais e o aumento efetivo das receitas. 
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• Diagnosticar as estratégias de CRM, os processos e as tecnologias adotadas; 

Estratégias 

Apesar de ser um conceito originado no início do século passado, com o advento da 

tecnologia, da massificação da produção e das relações comerciais, da globalização da 

economia e da alta competitividade, e ainda pelo fato das empresas em sua grande 

maioria permanecerem focadas em produtos e serviços, as estratégias de relacionamento 

com o cliente se tornaram substancialmente mais complexas, demandando 

consequentemente altos investimentos e iniciativas muito mais elaboradas destinadas a 

reorientar o foco das empresas na direção do cliente. 

Os entrevistados, na sua totalidade, afirmaram que as empresas possuem algum tipo de 

estratégia de relacionamento com o cliente, antecedente à adoção do CRM. Para o 

entrevistado Moreira, essa estratégia muitas vezes não é explicitada, mas ela existe e 

está inserida na origem da cultura de cada empresa. Nesta mesma direção, o 

entrevistado Berry garante que normalmente as empresas têm uma estratégia defmida, 

contudo encontram-se muito mais focadas na aquisição de clientes do que na retenção. 

Em que pese, Stone, Woodcock e Machtynger (2001) afirmarem que todos os objetivos 

e estratégias do CRM se baseiam no conceito de aquisição e de retenção de clientes, 

bem como a questão da fidelização também ser entendida como um dos principais 

objetivos pelos entrevistados, aspectos como redução de custos, aumento das receitas e 

aquisição de clientes indicam ser na prática os objetivos mais esperados e priorizados 

pela companhias pesquisadas e em geral pelas demais. O relacionamento de longo prazo 

não parece ser uma forte característica do mercado brasileiro, segundo os resultados da 

pesquisa, no entanto isso pode variar de indústria para indústria; por exemplo, as 

telecomunicações adotaram um foco muito forte de aquisição de clientes no início de 

suas atividades, e hoje se apresentam como a indústria mais preocupada e com maior 

volume de iniciativas no aspecto de retenção de clientes, Berry afirma que essa indústria 

já percebeu que o mercado não possue tantos clientes disponíveis. 
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Processos 

No que se refere aos processos, conforme a pesquisa houve absoluta convergência das 

informações fornecidas pelos entrevistados, os processos de gestão e de negócios 

existentes, apontam para a necessidade de serem reanalisados e redesenhados visando a 

adoção das estratégias de CRM. Mas na opinião do entrevistado Berry, nem sempre é 

possível implementar mudanças nos processos, em todas as áreas envolvidas 

diretamente em um projeto de CRM; a área de vendas é um exemplo de dificuldades 

neste sentido, voltada para o fechamento da cota, o que importa é o resultado de curto 

prazo, representando fator negativo para os processos de mudança. Já na visão do 

entrevistado Oliveira, as reformulações diferenciam-se de empresa para empresa, em 

nível de profundidade, dependendo da cultura interna e da importância conferida ao 

projeto. 

Esta fase de revisão dos processos se caracteriza como uma oportunidade interessante 

sob diversos pontos de vista, primeiro por permitir a identificação de uma série de 

etapas desnecessárias que deveriam ser eliminadas e que tornam os processos custosos, 

burocráticos e lentos. Atualmente, qualquer instante a mais na espera pelo atendimento 

ao cliente seja pelo call center seja pela internet, pode causar insatisfação e levá-lo a 

mudar para o concorrente. Outro aspecto é a existência de uma larga diferença entre os 

processos de negócios das empresas focadas em produtos daquelas focadas no cliente, 

esta reorientação certamente demandará além da revisão dos processos uma mudança na 

cultura organizacional bastante complexa e profunda. Brown (2001) defende que 

identificar os processos que precisam ser envolvidos na implementação do CRM é 

inerentemente fácil. A dificuldade está no ato de convencer a empresa a aderir ao 

processo, desenvolver medidas para chegar à efetividade de novos processos e 

implementar tecnologia para sustentar e impor o seu uso. 
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Tecnologias 

Neste aspecto, mais uma vez, os depoimentos prestados foram bastante coincidentes. 

Berry oportunamente cita as três camadas do CRM : os canais de interação, os 

processos de retenção de clientes e a análise das informações. Os canais de contato 

representam na grande maioria dos casos, segundo confirma a pesquisa, os primeiros 

recursos a serem implantados e algumas empresas costumam confundí-Io com o próprio 

CRM. Os contact centers em geral são representados pelos call centers, portal Web, a 

internet, as unidades de auto-atendimento e reconhecimento de voz, qmosques 

eletrônicos, serviços de mensagens, entre outros. 

Sob a ótica de Oliveira, é fundamental que esses canais tenham alta disponibilidade e a 

melhor performance possíve~ sem os quais toma-se impossível a obtenção de algum 

sucesso em um projeto de CRM. Nesta direção, o entrevistado Moreira afrrma que o 

cliente reclama que não consegue falar com a empresa, por isso as empresas brasileiras 

e latino-americanas tem priorizado na sua maioria a área de auto-atendimento usando o 

call center. No entanto, essas soluções de call centers têm sido utilizadas como 

ferramenta de televendas, em geral sem nenhum critério pelas empresas brasileiras, 

enfatizam Peppers & Rogers (2001); para os autores, os call centers do futuro estão 

sendo chamados de CIC - Centro de Interação com os Clientes, caminhando na direção 

de uma total integração entre os contatos teleronicos e as interações na Web, 

aproveitando-se das tecnologias de reconhecimento de voz, voz sobre IP e outras 

possibilidades existentes. 

Por sua vez, a automação dos processos de vendas e de marketing compõem a solução 

de CRM, e precisam estar integrados aos canais de contato, ClC's, call centers e sites de 

vendas pela internet que são os mais utilizados. A automação deste processo se estende 

às pontas, alcançando os vendedores com soluções de automação móvel. A pesquisa 

ressalta a área de vendas como sendo uma área crítica em função do estilo e da cultura 

destes vendedores, que se caracterizam por serem em geral mais reativos à adequação 

aos novos modelos de operação propostos pela reestruturação. Peppers & Rogers (2001) 
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consideram que o sistema de automação de vendas reduz a duração dos ciclos dos 

processos relacionados ao cliente, agrega valor à relação e a organização passa a ter 

uma visão melhor do cliente. Os autores registram que a automação da área de 

marketing, antes chamada "database marketing", aumenta a produtividade, aumenta a 

receita e reduz os custos. 

A integração dos sistemas legados com suas respectivas bases de dados, ou mesmo o 

processo de aquisição de aplicações já integradas, tem representado um outro desafio 

complexo e oneroso na maioria dos casos; esta integração poderá permitir que a 

empresa acompanhe e conheça o ciclo de vida do cliente, visando o estreitamento do 

relacionamento. Nesta direção, Moreira adverte que a maior dificuldade da tecnologia 

seria :fàzer a interface, integrar os sistemas de retaguarda com o front-end, ou seja, seria 

trazer as informações de trás do balcão e colocá-las à disposição do cliente. Para a 

entrevistada Eliane Aire, diretora de TI da Ticket, a plataforma tecnológica da empresa 

demandou esta integração, o sistema de automação do processo de atendimento, 

marketing e vendas, foram automatizados desde a geração do lead até o pós-venda. Os 

canais eletrônicos foram implementados, segundo Aire; assim, a Ticket está a partir de 

agora implementando o datawarehousing, o data base marketing e o BI-Business 

Intelligence, o que permitirá que se possa analisar os resultados obtidos com a adoção 

doCRM. 

Peppers & Rogers (2001) opinam concordando com os entrevistados, e garantem que o 

grande desafio tecnológico é a integração de dados entre os sistemas de CRM e os 

sistemas de ERP ou sistemas legados. Os modelos de dados dos sistemas transacionais 

são muitas vezes definidos tendo em vista as transações e não o cliente como o foco 

central. 

O estudo esclarece que a consolidação dos dados gerenciais em um datawarehouse e o 

uso combinado de recursos de datamining e business intelligence apoiam na seleção dos 

dados e no processo de tomada de decisão. José Fechio, diretor de TI da CTBC, destaca 

a importância das ferramentas de BI- business inteligence afim de permitir o acesso ao 
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DW-Data Warehouse e Database Marketing implementados na CTBC. Aire garante que 

na Ticket, os canais eletrônicos também foram implementados e neste momento estão 

sendo implementados o datawarehousing, o database marketing e o BI-Business 

Intelligence. Os sistemas de CRM devem ter acesso tanto aos dados históricos, 

idealmente armazenados em um lidata warehouse" ou em um lidata mart", sendo que 

na visão de Peppers & Rogers (2001), isto não seria trivial, pois afirmam que muitas 

vezes essas interfuces são totalmente diferentes ou simplesmente não existem. 

Pessoas e Cultura Organizacional 

Seja qual for a organização, a luz do foi pesquisado, os recursos humanos estão entre os 

aspectos mais sensíveis, principalmente quando se trata de mudanças relacionadas a 

prática do CRM. Segundo o entrevistado Berry, a adoção demanda uma reestruturação 

organizacional muito significativa, o que afeta diretamente a forma das pessoas 

trabalharem, provocando profundas transformações na cultura organizacional. Em 

consequência, devem ser trabalhados os aspectos relativos à conscientização, o 

envolvimento das pessoas, assim como a implantação de um plano de incentivos e 

comissionamentos que estejam de acordo com os novos objetivos traçados pela 

empresa. Na opinião do entrevistado Moreira, quando se deparam com um processo de 

mudança, as empresas normalmente não fuzem conta da importância dos recursos 

humanos, em função da qual terminam por não fazerem uma gestão adequada. 

Os entrevistados em geral defenderam firmemente a importância do fator RH para o 

sucesso do CRM. O entrevistado Oliveira admite não ser tarefa simples mudar a cultura 

de uma empresa focada em produto que decide reorientar o foco para o cliente, 

alegando que muitas pessoas simplesmente não conseguem sobreviver a esta mudança. 

A cultura é como se fosse o DNA de uma empresa; a GVT, como afirma seu Vice

Presidente de TI Ruy Shiozawa, nasceu com a cultura vohada para o cliente, o que torna 

mais fácil a implementação de novas rotinas de CRM. 
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Defende Berry a importância da adequação da remuneração variável como fator 

fundamental para a motivação e o envolvimento do RH nos processos de CRM. Por seu 

turno, Peppers & Rogers (2001) garantem que nada adianta ter na empresa gerentes de 

clientes se eles são remunerados apenas com base no cumprimento da quota de venda 

de produtos. Isso somente os incentivaria a pensar cada vez mais em produtos e cada 

vez menos nos clientes. 

• Analisar o processo de implementação do CRM nas empresas pesquisadas; 

Vale ressaltar que diante desse estudo, a implementação de uma estratégia de CRM não 

significa apenas mudanças nos processos ou simplesmente a aquisição de uma nova 

infra-estrutura tecnológica. O CRM é acima de tudo uma estratégia que deve envolver e 

permear toda a empresa, o processo de sua implementação não obstante a sua 

complexidade, exige das empresas um envolvimento e um comprometimento em todos 

os níveis partindo da alta direção. 

Pode-se verificar nas entrevistas que um aspecto crítico que acompanha este processo é 

a origem da decisão de se adotar as estratégias de CRM, sendo que na maioria dos casos 

a iniciativa parte da área de tecnologia. Buscando explicar essa situação, o entrevistado 

Berry defende que o CRM foi vendido no passado como uma onda tecnológica, que 

seria decorrente do ERP e o interlocutor do ERP era na maioria dos casos o homem de 

tecnologia. Quando se fala em CRM, o grande interessado deve ser o homem da área de 

negócios ou ainda o próprio presidente, faz necessário que tais executivos entendam que 

CRM não é apenas tecnologia. 

Como consequência, estes aspectos podem repercutir nos altos índices de insucesso na 

implementação dos projetos de CRM. Com base nesta preocupação, a entrevistada Aire 

destaca que a Ticket, consciente dos desafios, criou dois comitês executivos, sendo o 

primeiro formado pela alta direção da empresa e dos fornecedores de tecnologia e 

consultoria e o outro constituído por dirigentes e gerentes de todas as áreas funcionais e 

de negócios da empresa. Berry reforça esta tendência, garantindo que cada vez mais os 
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presidentes (CEO's) de empresas participam do processo decisório, defendendo que os 

projetos mais bem sucedidos são aqueles que contam com o comprometimento e o 

patrocínio direto da alta direção. 

Outro ponto vulnerável que merece ser destacado quando da implementação do CRM, 

diz respeito a filha de conhecimento específico da matéria por parte das empresas 

interessadas; desta forma, é comum as empresas afirmarem que adotaram uma 

estratégia CRM, quando na verdade se tem apenas uma solução de call center reativo 

em operação. Peppers & Rogers (2001) explica que a implementação do CRM é um 

tema complexo. Não basta apenas implantar um novo sistema, o maior desafio reside 

em envolver culturas e propósitos diferentes, que idealmente precisam ser canalizados 

para os mesmos objetivos. Como exemplo deste ponto de vista, Moreira ressalta o caso 

de sucesso do Magazine Luisa, que na sua visão possui muito pouco de tecnologia de 

CRM, mas faz CRM como poucos, em função da empresa conhecer o cliente me1hor do 

que qualquer outra A cultura da empresa faz a diferença. 

• Avaliar se os resultados alcançados, relacionados à fidelização de clientes, foram 

condizentes com os resultados inicialmente previstos. 

Segundo essa pesquisa, ao adotar as estratégias do CRM as empresas naturalmente 

buscam alcançar resultados que vão desde a redução de custos, aumento das vendas, do 

faturamento e das margens de lucros, conquista de clientes potenciais e fidelização dos 

me1hores clientes. A visão de Santos (2001) parece indicar na mesma direção, afirmando 

que as estratégias do CRM, ancoradas na inteligência tecnológica, promovem o aumento 

da base de clientes, reduzem custos operacionais e ampliam as vendas. Mas sob o ponto 

de vista de fidelização a autora parece discordar, destacando a dificil missão de 

satisfazer os desejos de cada consumidor com o intuito de conquistar a fidelidade. 

Assim, alega que tal aspecto aparece em segundo plano para os executivos do mercado, 

inversamente ao discurso dos "donos" da tecnologia, que continuam evangelizando o 

casamento de longo prazo como única base de sucesso para um projeto. Deve-se 
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concordar com a visão da autora, pois a questão da fidelização como resultado do CRM 

tem se situado mais no plano das boas intenções do que de fàto no plano prático, se 

considerados a maioria dos casos observados. 

Berry acredita no potencial de fidelização do CRM, mas enfatiza que a dificuldade 

muitas vezes é a priorização do curto prazo, que conflita com o planejado a longo prazo. 

Moreira, por sua vez, defende não ser possível falar sobre o longo prazo, pois esse 

conhecimento é relativamente novo e poucas empresas chegaram a implementá-lo de 

maneira completa. Complementa Oliveira garantindo que as metas tais como aumento 

de vendas, aumento de receita, redução de tempo na fila do call center, redução do 

tempo de resposta das chamadas, tem sido os resuhados mais expressivos conseguidos 

em 24 (vinte e quatro) meses de operação de uma solução de CRM. 

Apesar de destacarem suas convicções de que as estratégias de CRM fidelizam o 

cliente, os entrevistados não puderam apresentar dados estatísticos que pudessem 

demonstrar e confirmar tais afirmações. Observa-se em geral, que no Brasil as 

estratégias de CRM implementadas nas empresas ainda se situam nas fases operacional 

e colaborativa, com iniciativas valiosas, porém ainda modestas na consecução da fase 

analítica. Se este processo estivesse mais maduro, obviamente iria permitir um maior 

aprofundamento da análise dos dados, no que tange por exemplo aos resuhados 

relacionados à fidelização, entre outros. 

Esta realidade pôde ser percebida e confirmada em várias empresas nacionais e 

multinacionais residentes no país, através dos diversos contatos afim de que :fizessem 

parte deste estudo; a grande maioria das empresas convidadas não atendia aos requisitos 

solicitados, tais como tempo mínimo de implantação e maturação do projeto em 24 

meses, bem como as empresas demonstraram não terem inicativas que vão além da 

implantação do call center. Confirmando de certa forma esta percepção, o entrevistado 

Berry afirma que as empresas que adotaram CRM não produziram dados que possam 

refletir sobre a questão. Na sua opinião, as empresas não se preocupam tanto com o 
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aspecto de "fidelização", uma vez que o mercado brasileiro é bastante novo em termos 

de gestão de relacionamento com o cliente. 

Segundo o entrevistado Shiosawa, o primeiro objetivo foi a conquista de clientes, no 

entanto ao começar a perder os clientes para os concorrentes, a GVT reorientou seus 

esforços na busca por mantê-los. Para ele, o CRM tem sido fundamental nesta direção 

de conquistar e manter os clientes, afirmando ainda que o restante acaba sendo 

conseqüência. Fechio também considera a fidelização como uma conseqüência do 

relacionamento com cliente e defende ser necessário ter como estratégia principal, 

conhecê-lo e ofertá-lo o produto certo. Oliveira reforça esta visão e defende que a 

fidelização deve ser fundamentada em uma oferta adequada ao perfil e à necessidade de 

cada consumidor; nestas condições, segundo o entrevistado, o CRM é fundamental para 

a fidelização. 

A pesquisa revelou ainda que os resuhados previstos com a adoção do CRM estão 

acontecendo de acordo com o inicialmente planejado. Segundo Aire, os resultados após 

24 (vinte e quatro) meses de operação do CRM na Ticket, foram uma mudança na 

cultura organizacional com foco no cliente, visão de 360 graus, consolidação dos dados 

históricos e das interações com o cliente, me1horias nos serviços de Call Center, maior 

efetividade nas ações de marketing, redução de custos com a agilização dos processos, 

self-services (web) e a racionalização dos processos de negócios. Fechio destacou como 

resultados, a padronização no atendimento, o que segundo ele proporcionou condições 

de melhor conhecer o cliente, aumentando a eficiência das vendas. Na GVT, Shiosawa 

afirma que depois de um perídodo inicial onde a prioridade era o aumento das vendas, 

agora a busca consiste em estreitar o relacionamento e fidelizar o cliente. 

5.2 Conclusões 

Para efeito da coleta de dados, este estudo considerou as características da pesquisa e o 

perfil dos entrevistados, exercendo opção pelos meios de contato pessoal, teleronico e 



150 

correio eletrônico, conforme previsto na metodologia. Inicialmente, dados os elementos 

citados, cogitou-se a escolha pelo contato pessoal; contudo, no transcorrer das 

entrevistas, o meio telefOnico proporcionou maior conforto aos envolvidos, redução de 

despesas de deslocamentos, privacidade e qualidade ao contar com os recursos de 

conference call. 

Quando da montagem do plano amostraI, priorizou-se alcançar o maior número possível 

de executivos a serem entrevistados, ensejando uma série de contatos e entrevistas com 

representantes dos níveis estratégicos, táticos e operacionais, cujo ponto de 

convergência consistia no traba1ho direto com questões relativas a CRM. Com o 

decorrer dos traba1hos, constatou-se que os profissionais dos níveis táticos e 

operacionais abordavam assuntos de conteúdo muito específicos; em contrapartida, 

quanto mais estratégico era o nível do entrevistado, mais complexo era o seu 

conhecimento sobre o tema proposto. Como resukado, várias entrevistas fornecidas por 

executivos dos níveis táticos e operacionais foram descartadas. 

Em que pese o convencimento a respeito da influência do CRM com vistas à fidelização 

o cliente, os executivos entrevistados não apresentaram dados secundários suficientes 

que pudessem consubstanciar suas afirmações. Giurlani (2001) ressaka que deve-se 

projetar um prazo médio de 2 (dois) anos, quando se fala em consolidação de 

informações e análise dos resukados pertinentes ao relacionamento com o cliente. 

Entretanto, nos casos pesquisados, verificou-se que o referido prazo não se mostrou 

suficiente para se alcançar os resultados em termos quantitativos, o que leva a concluir 

que a fase de consolidação e análise dos dados ainda não foram suficientemente 

implementadas, mesmo considerando o grau de maturidade dos referidos projetos 

estudados e o prazo proposto pelos autores. 

As principais razões levantadas nesse estudo em prol da adoção das estratégias de CRM 

variam consideravelmente de indústria para indústria, hem como apontam para uma 

forte dependência das características e do momento respectivamente vivido, consoante 

destaca a pesquisa. Considera-se que os setores de telecomunicações, o automobilístico 
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e o varejista geralmente representam os segmentos de indústrias que mais investiram em 

estratégias de CRM, em contraste com o reduzido investimento da indústria siderúrgica, 

conforme destaca Oliveira. Ressalta-se, portanto, que independentemente do momento 

ou de determinadas características diferenciadoras, as indústrias devem possuir uma 

estratégia definida de relacionamento com seus clientes, fornecedores e parceiros. 

Com base na visão dos entrevistados, conclui-se que a concorrência configura um dos 

principais fatores que motivam o desencadeamento do processo de adoção das 

estratégias de CRM nas corporações. O objetivo de maior competitividade combina com 

um conjunto de outras razões, tais como, o aumento da participação no mercado e do 

volume de vendas, o crescimento das receitas e das margens de lucros, a consolidação 

da marca e a aquisição de novos clientes potenciais, dentre outros. Não obstante, 

percebe-se que a adoção do CRM em muitas empresas tem ocorrido como reação a 

alguma ameaça em potencial, ou seja, quando se aumenta o risco da concorrência, 

passa-se a pensar em CRM. Neste sentido, deve-se ponderar que a questão cultural, 

dentre as demais que envolvem o CRM, demandam planejamento e ações de longo 

prazo, o que contrasta com iniciativas que possam parecer reativas ou momentâneas. 

De modo geral, a pesquisa destaca que o aspecto da redução dos custos operacionais se 

configura como um dos principais objetivos estratégicos e forte razão para a adoção do 

CRM, na grande maioria das empresas. Nota-se que, apesar dos elevados investimentos 

demandados para a construção de uma estratégia completa de CRM, os resuhados 

proporcionados em termos de redução dos custos operacionais pós-implantação, 

considerando os casos de implementações bem sucedidas, tem sido bastante 

satisfatórios na opinião da maioria dos entrevistados. Na mesma direção, Santos (2001) 

observa que as empresas conseguem reduzir seus custos operacionais ancorados na 

integração de todos os seus canais de contato. Não obstante tais evidências, considera-se 

que a redução de custos seria uma consequência, e portanto não deveria representar uma 

razão tão significativa quando se trata de CRM, muito embora possa conduzir a uma 

eventual redução nos preços, o que certamente poderia impactar positivamente nas 

relações com o cliente. 
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A fidelização do cliente, embora considerada como um objetivo a ser alcançado a médio 

e longo prazo, apresenta-se na pesquisa como um dos mais relevantes objetivos a serem 

atingidos. O cliente fiel consome mais, custa menos em manutenção, divulga a empresa 

e ainda é menos sensível a preço, de acordo com o Anuário Brasileiro de CallCenter e 

CRM (2001). Constata-se que ao conseguir fidelizar seus melhores clientes evitando sua 

fuga para o concorrente, combinado à capacidade de conquistar clientes potenciais, a 

empresa estará aumentando sua participação no mercado, fortalecendo sua marca, 

crescendo suas vendas e seu faturamento e ainda obtendo melhores resuhados em 

termos de lucratividade e de satisfação do cliente, através de um processo de 

segmentação. Diante do exposto, pode-se inferir que a fidelização do cliente representa 

um importante fà.tor de motivação à adoção do CRM, podendo adicionalmente implicar 

na melhoria dos indicadores dos demais objetivos pretendidos. 

A pesquisa destaca ainda que as iniciativas de CRM devem ser estabelecidas em uma 

estratégia claramente definida, dirigida aos clientes de maior valor para a empresa; desta 

forma, ter uma visão única do cliente e personalizar o atendimento formam a base da 

estratégia do CRM, conforme defende Gimlani (2001). No passado, dada a realidade e 

as condições do mercado, era possível às empresas dispensar um tratamento 

individualizado a cada cliente, em contraste aos tempos atuais. Com o advento da 

massificação da produção e das relações comerciais, bem como do processo de 

globalização, o mercado tomou-se um ambiente muito mais complexo, dinâmico e 

competitivo. Corroborando com a visão da autora, conhecer o cliente e dispensar um 

atendimento personalizado demonstram ser alguns dos destacados objetivos do CRM. 

Em decorrência do que foi pesquisado, entendemos que a tecnologia deve ser 

considerada como mais um componente indispensável para fazer funcionar a complexa 

engrenagem que compõe o CRM. A tecnologia deve estar alinhada aos objetivos 

estratégicos, mas por si só não deve ser considerada suficiente para garantir a 

consecução dos objetivos de negócios, como destaca o Anuário Brasileiro de 

CallCenter e CRM (2001). Para tal, faz-se necessária antes de tudo que a empresa tenha 

redirecionado sua cultura organizacional com o foco no cliente, redesenhado seus 
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processos de negócios e investido na participação e no envolvimento dos seus 

colaboradores, consoante enfatizado por Bretzk:e (2000). Consideram-se os pontos de 

vista bastante pertinentes e pode-se concluir que a infra-estrutura tecnológica, em que 

pese indispensável na atualidade, deve ser precedida de outras ações citadas pela a 

autora, bem como deve estar alinhada aos principais objetivos estratégicos e de 

negócios definidos pela organização. 

A pesquisa mostrou com evidência que indiferentemente do tipo de empresa, após 

definida a estratégia de CRM, segue-se a revisão e o redesenho dos processos, o que 

permitirá a correta implementação do relacionamento com o cliente, sob o ponto de 

vista de Stone, Woodcock e Machtynger (2001). Por sua vez, as entrevistas destacaram 

que um projeto de CRM geralmente demanda trabalho de transformação nos processos 

existentes, superior aos que demandam outros projetos de porte e características 

similares. Pode-se perceber claramente a prioridade e a relevância da revisão dos 

processos que devem preceder à implementação do CRM; segundo as entrevistas, 

evidencia-se a dimensão desta mudança e o impacto que a adoção das estratégias do 

CRM poderia causar na organização, podendo ser mais sentido nas empresas onde a 

cultura se apresenta menos voltada aos clientes. Por conseguinte, conclui-se que a 

revisão dos processos deve vir acompanbada da perspectiva da mudança cultural e 

organizacional, bem como deve estar apoiada pela alta direção da empresa. 

Á partir da pesquisa, conclui-se que a estratégia de implementação, no que tange a 

tecnologia, parte naturalmente da consolidação dos canais de contato, geralmente 

representados por um call center e evolui para canais complementares e/ou múltiplos, 

consolidação do cadastro de clientes, processos de análise, de interação e fidelização. 

Os entrevistados alertam para o fà.to de que os maiores riscos de insucesso na fase de 

implementação dizem respeito a questões como o não envolvimento da alta direção, a 

incapacidade de mudar a cultura e os processos existentes e finalmente, a adaptação e 

integração da infra-estrutura tecnológica legada. O Anuário Brasileiro de CallCenter e 

CRM (2001) reforça o ponto de vista dos entrevistados, afirmando que o principal 
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desafio quando se trata de implementar uma solução de CRM, reside na mudança da 

cultura organizaciona~ o que altera a forma de tratar o cliente. 

Diante do exposto, pode-se concluir que os projetos de CRM efetivamente 

implementados ainda se encontram relativamente restritos a um universo limitado de 

empresas, bem como podem ser considerados muito recentes. Destaca Tronchin (2001), 

que um grupo ainda bastante reduzido de empresas brasileiras possuem formalmente um 

projeto de CRM; destes, a metade declara tê-lo implementado há mais de 01 (hum) ano. 

Concorda-se também com a visão exposta pelos entrevistados, de que vários são os 

fatores críticos de sucesso nesta fuse, o que faz com que cresçam as estatísticas dos 

projetos de CRM implementados de forma parcial ou inconsistente. Estes fatores 

poderiam de certa forma contribuir para a explicação das dificuldades encontradas ao 

compor os resultados desta pesquisa, no que tange exemplificadamente aos dados sobre 

fidelização do cliente. 

Os resultados alcançados, na opinião da maioria dos entrevistados, foram condizentes 

com o planejamento inicialmente previsto, principalmente no que se refere à redução de 

custos operacionais, melhoria da peiformance dos processos de atendimento e de 

vendas e o aumento das receitas. O Anuário Brasileiro de CallCenter e CRM (2001) 

confirma a pesquisa e acrescenta que além dos citados, também se destacam os 

resultados correlatos ao aumento da produtividade dos empregados e a satisfação do 

cliente. Entretanto, observa-se que dentre os resultados citados não consta a fidelização 

do cliente, a par do que seria possível inferir que a fidelidade está em maior ou menor 

grau associada à maioria dos itens mencionados nesta pesquisa. 

O processo de fidelização se desenvolve a longo prazo, sendo que contrariamente as 

empresas em geral tem procurado trabalhar no curto prazo, o que faz com que as 

iniciativas de CRM sejam dirigidas ao atingimento de objetivos igualmente 

categorizáveis de curto prazo, como por exemplo a redução de custos, conflitando com 

as ações e a busca por resultados relativos à fidelização do cliente, segundo revela a 

pesquisa. 

.' .. 
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À luz desse estudo, pode-se constatar que os entrevistados apesar de não apresentarem 

objetivamente os resultados relacionados à fidelização, foram unânimes em afirmar suas 

convicções no que tange à influência do CRM em prol da fidelização do cliente. Na 

mesma direção embasa-se o Anuário Brasileiro de Call Center e CRM (2001), que ao 

enumerar os principais resultados observados, limitou-se a não apresentar nenhum dado 

que pudesse refletir sobre fidelização. Deduz-se, entretanto, que as estratégias de CRM 

assim como o interesse de muitas empresas ao adotá-las, apontam na direção da busca 

pela fidelização do cliente, porém acredita-se que muito recentemente os resultados 

atinentes à fidelização estarão sendo consolidados e disponibilizados por meio da 

prática das empresas e dos trabalhos de pesquisas nesta direção. 

Entende-se que o CRM é uma estratégia de negócios que aponta para a criação de valor 

no relacionamento, quando enfatiza a necessidade de entendimento e antecipação às 

necessidades individuais do cliente. Por seu turno, configura-se a fidelidade como sendo 

o resultado de um relacionamento onde o cliente percebe valores através dos beneficios 

que vão de encontro ao atendimento de suas necessidades, segundo Brown (2001). 

Sob o prisma desta pesquisa percebe-se que dois aspectos principais merecem ser 

evidenciados como principais objetivos da adoção das estratégias do CRM, são eles o 

aumento da lucratividade das empresas e da satisfação dos clientes. Diante do estudo, 

percebe-se que os referidos aspectos guardam uma estreita relação com o objetivo da 

fidelização, ou seja, clientes satisfeitos tendem a manter uma relação de mais longo 

prazo; em contraste, os clientes que se dizem insatisfeitos tendem ao rompimento destas 

relações com maior frequência. Consequentemente, pode-se deduzir que a perda de 

clientes, principalmente os clientes de maior valor ou clientes potenciais, poderá resultar 

na imediata queda do volume de vendas, que por sua vez implicará na redução das 

receitas o que certamente resultará na diminuição das margens de lucros. 

Diante do estudo, é possível inferir que quando bem fundamentadas e implementadas as 

estratégias de CRM podem consistentemente conduzir a um aumento na lucratividade 

das empresas e nos níveis de satisfação dos clientes. Por sua vez, conforme demonstra a 



156 

pesquisa, o aumento da lucratividade se configura como uma das resultantes do 

relacionamento de longo prazo, por seu turno o aumento da satisfação do cliente merece 

ser considerado como um importante fator na obtenção do processo de fidelização. 

Baseado no exposto, considera-se pertinente inferir que a adoção completa e correta das 

estratégias de CRM podem influenciar na fidelização do cliente, assim como podem 

influenciar em diversos outros fatores como os citados neste trabalho de pesquisa. 

5.3 Limitações do Trabalho 

Cabe destacar algumas dificuldades e limitações da metodologia utilizada, dentre as 

principais, evidenciamos : 

i. Em relação à pesquisa bibliográfica, por tratar-se de assunto relativamente 

recente, ainda não se pode contar com uma quantidade razoável de informação 

organizada e sistematizada à respeito de CRM e fidelização do cliente. Assim, 

parte deste trabalho teria sido proveniente de linhas de estudo correlatas. 

Observa-se limitada documentação nacional e internacional pertinente às 

iniciativas, casos de sucesso e indicadores sobre o uso do CRM vohado à 

fidelização de clientes, constatação esta que prioriza a necessidade e relevância 

da pesquisa de campo. 

11. Cultura empresarial relativamente escassa no Brasil, versando sobre questões 

relativas às estratégias de CRM e fidelização do cliente, propiciando a redução 

do número de estratégias razoavelmente implementadas e consideradas em 

termos de análise ampla e aprofundada, podendo ser contabilizada como uma 

correta discriminação dos resultados. 

lll. Considerando tratar-se de assunto estratégico que envolve e permeia toda a 

organização, nos seus diversos níveis, incluindo colaboradores internos e 

externos, parceiros, fornecedores e clientes, entende-se como limitação o 
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alcance de uma melhor adequação da amostra que represente, com suficiência, o 

universo da pesquisa. Deve-se igualmente considerar a ocorrência de restrições 

de acesso às empresas, pessoas, documentos e informações, sendo situação 

principalmente motivada por questões culturais, legais, sigilos comerciais, entre 

outros. 

IV. A constatação quanto à impossibilidade de identificar e examinar com maior 

grau de especificidade as diferentes informações sobre as iniciativas de 

implementação das estratégias de CRM e fidelização do cliente desenvolvidas 

nas organizações pesquisadas, principalmente pela dificuldade de acesso a 

profissionais de áreas distintas, em especial nas áreas de vendas e marketing. 

v. A busca de uma definição para fidelidade seria extremamente complexa e o 

respectivo resultado deveria contemplar inúmeras situações, o que tornaria este 

conceito impreciso. Neste contexto, diversas métricas poderiam ser empregadas 

para identificar quais situações se caracterizariam em relações de fidelidade, tais 

como tempo de relacionamento com a empresa, freqüência de contatos com o 

cliente, compras repetidas, volumes adquiridos, números de acessos ao site, 

dentre outros. 

VI. A própria medologia utilizada, em que pese o método qualitativo se apresentar 

como a opção mais apropriada, também deve ser considerada como uma 

limitação, em decorrência do nível de abstração e subjetividade requerida para o 

desenvolvimento do tema pesquisado. 

VII. Por tratar-se de um tema muito amplo, e possivelmente por serem muitos os 

fatores que devem influenciar de alguma maneira nos níveis de fidelização, 

considera-se como uma limitação deste estudo, o fato desta pesquisa ter como 

escopo de pesquisa à influência do CRM na fidelização o cliente. 
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5.4 SUGESTÕES PARA PESQUISAS FUTURAS 

A pesquisa em comento teve como foco prioritário a adoção das estratégias de CRM, 

com vistas à fidelização do cliente. Por tratar-se de tema muito recente, constatamos que 

poucos estudos foram desenvolvidos, bem como observamos que a literatura encontrada 

não pode ser considerada muito vasta, fatores que indicaram a opção pela pesquisa do 

tipo qualitativa e exploratória. 

Em decorrência do assunto apresentar-se significativamente vasto e interessante, 

constata-se que tal situação propiciou esforço suplementar por parte deste pesquisador, 

no sentido de garantir que o tema fosse tratado com a maior objetividade e clareza 

possível. 

Assim, importa registrar que um trabalho de pesquisa jamais se esgota em si próprio; 

antes porém, abre espaço para o empreendimento de estudos diversificados. 

As limitações impostas ao autor dificultaram o aprofundamento da exploração de outras 

dimensões, notadamente relevantes ao objeto de estudo. Neste contexto, vislumbram-se 

algumas sugestões para futuras pesquisas : 

• Estudo utilizando plano amostraI que contemple uma vasta quantidade de 

empresas, bem como de pessoas entrevistadas, possibilitando testar a influência 

do CRM na fidelização do cliente, embasando-se ainda em trabalho de causa e 

efeito; 

• Estudo apto a avaliar a possível influência do CRM frente a outras variáveis, tais 

como lucratividade, satisfação do cliente, produtividade dos colaboradores, 

aumento nas vendas, redução dos custos, dentre outras possibilidades; 
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• Estudo que permita comparar as estratégias de CRM e fidelização em empresas 

de diferentes indústrias; como exemplo, cite-se o setor de telecomunicações 

comparado ao automobilístico; 

• Estudo que possibilite entender o grau de relacionamento existente entre 

satisfação e fidelização, investigando com maior profundidade o que motiva os 

clientes satisfeitos a deserdarem; 

• Estudo que estabeleça um comparativo entre as razões que levam à adoção do 

CRM, entre empresas brasileiras, americanas e européias. 
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ANEXO I - MODELOS DOS QUESTIONÁRIOS 

1 - Perguntas do questionário aplicado aos executivos da Oracle e Accenture. 

1) A adoção do CRM em geral é precedida de uma estratégia de relacionamento 

com os clientes? Que tipos podem ser ressaltados? 

2) Que fà.tores (internos/externos) mais influenciam no tipo da estratégia de CRM 

adotada pelas empresas ? 

3) Que razões levam as empresas a adotarem uma solução de CRM? 

4) Como ocorre em geral o processo de decisão, no que tange a adoção e a 

implementação da solução de CRM ? 

5) Quais são as principais estratégias com vistas a implementação do CRM? 

6) Os processos existentes são reanalisados e reformulados? 

7) Quais os principais recursos tecnológicos que compõem a solução de CRM? 

8) Os Recursos Humanos são envolvidos e conscientizados e quais são as reações 

às propostas de mudança? 

9) Em termos organizacionais, na sua opinião, são necessárias mudanças 

importantes na estrutura organizacional e no modelo de gestão? 
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9) A adoção de uma solução de CRM influencia nos níveis de fidelização do 

cliente? Devem ser adotadas práticas complementares? 

10) Em geral, o retorno sobre o investimento tem ocorrido em quanto tempo? 

11) Quais tem sido os resultados mais expressivos observados após doze meses da 

implantação da solução de CRM ? 

12) Os resultados obtidos tem se apresentado compatíveis com as razões que levam 

às empresas a buscarem a adoção do CRM ? 

2 - Perguntas do questionário aplicado aos executivos da Ticket, CTBC e GVT. 

1) A adoção do CRM foi precedida de uma estratégia de relacionamento com os 

clientes? Que tipos podem ser ressaltados? 

2) Que fàtores (internos/externos) mais influenciaram no tipo da estratégia de CRM 

adotada pela empresa ? 

3) Que razões levaram a empresa a adotar uma solução de CRM ? 

4) Como se deu o processo de decisão, no que tange a adoção e a implementação 

da solução de CRM ? 

5) Quais foram as principais estratégias com vistas a implementação do CRM ? 

6) Os processos existentes foram reanalisados e reformulados? 

7) Quais os principais recursos tecnológicos que compõem a solução de CRM? 
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7.1) Sistema de gestão ERPIERM? Legados? 

7.2) Sistemas de automação dos processos de atendimento, marketing e 

vendas? 

7.3) Sistemas móveis de vendas e atendimento de campo? 

7.4) Canais eletrônicos de contato com os clientes? Quais? 

7.5) Solução de Data Warehouse e Data Base Marketing? 

7.6) Solução de Business Intelligence ? 

8) Os Recursos Humanos foram envolvidos e concientizados e, qual foi a reação às 

propostas de mudança? 

9) A adoção de uma solução de CRM influencia nos níveis de fidelização do 

cliente? Devem ser adotadas práticas complementares? 

10) Qual o número de clientes existentes atualmente na empresa ? Quantos eram a 

doze meses atrás? 

11) O retorno sobre o investimento, em geral tem ocorrido em quanto tempo? 

12) Quais tem sido os resuhados mais expressivos observados após 12 meses da 

implantação da solução de CRM ? 

13) Os resultados obtidos tem se apresentado compatíveis com as razões que 

levaram à empresa a buscar a adoção do CRM ? 
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ANEXO 11 - CASOS PRÁTICOS 

Casos Práticos 

1 - Caso 1 : Nextel - Investindo em Relacionamento 

Por Paula Zaidan (Computerworld - Edição 354 - 21/11/2001) 

Nextel destina US$ 1 milhão na ampliação de sua plataforma de CRM O projeto inclui 

a automatização da força de vendas e a oferta do conceito de e-care aos clientes, 

através da plataforma Vantive. 

Há três anos em terras brasileiras, a Nextel- fornecedora de telefonia móvel para o 

mercado corporativo - dedicou US$ 1 milhão em 2001 para estreitar o relacionamento 

com a sua base composta por 450 mil usuários. 

O montante investido foi dedicado para duas ações: automatizar a força de vendas e 

paralelamente, oferecer o conceito de e-care aos clientes. Segundo Marco Aurélio 

Carrascoza, diretor de TI da Nextel, "No primeiro trimestre de 2001, resolvemos 

expandir a plataforma de CRM (Customer Relationship Management), antes utilizada 

apenas para o gerenciamento de contatos, passando a avaliar todo o ciclo de vida do 

cliente, desde a prospecção até a oportunidade de alavancar novos serviços ". 

Para atingir o objetivo de sair da tecnologia cliente/servidor para o mundo Web e 

automatizar a equipe de vendedores: "Nosso foco é reter - com ações de pós-venda -

e prospectar novos clientes corporativos, sendo que em 2000 saímos de uma base de 

332 mil e hoje são 450 mil", afirma Carrascoza. 

Um piloto com 100 vendedores espalhados entre o Rio de Janeiro e São Paulo já está 

sendo testado para que, no primeiro trimestre de 2002, os 400 profissionais que 
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compõem a força de vendas diretas da empresa no País estejam automatizados. "A 

segunda etapa do projeto é estendê-lo aos canais indiretos, que somam 

aproximadamente o mesmo número do pessoal contratado", conta o executivo de TI. 

Dentro do valor investido, também está incluída a aquisição de notebooks de 

fornecedores diversos. O próximo passo - ainda indefinido entre o primeiro ou 

segundo semestre do ano que vem - prevê que o uso da tecnologia wireless nos 

aparelhos da empresa seja um reforço para a comercialização dos telefones móveis, 

uma vez que o processo de automação estará concluído. 

O executivo ressalta a possibilidade de o usuário gerenciar o seu relacionamento com 

a Nextel através da Internet. Segundo Carrascoza, a partir do dia 14 de dezembro, o 

cliente poderá visualizar a sua conta eletronicamente. 

"Esse é um dos serviços em andamento, programados para o primeiro trimestre de 

2002, além da troca de plano de cobrança", explica o executivo, quando afirma que o 

grande objetivo é transformar a home page da corporação em algo semelhante a um 

Internet Banking. 

Desde que se instalou no Brasil, a Nextel investiu R$ 3 bilhões. "Esse ano chegamos a 

investir 3,5% do faturamento em Tecnologia da Informação e a previsão para 2002 é 

de que esse índice seja um pouco inferior", completa Carrascoza, que ainda não 

definiu o orçamento para o próximo ano. 

O executivo reforça que a estratégia de CRM da Nextel não foi fundamentada na 

entrada em operação das bandas D e E da telefonia móvel, mesmo que a abertura das 

telecomunicações seja um fator de competitividade entre as companhias. 
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2 - Caso 2 : CTBC Telecom 

Guideline CRM : em lua-de-mel com o CRM 

Por Paula Zaidan (Computerworld - Edição 340 - 25/04/2001) 

Com 47 anos no mercado, mais de um milhão de linhas instaladas, entre telefonesfixos 

e celulares, e uma base de mais de 800 mil clientes distribuídos em Minas Gerais, São 

Paulo, Goiás e Mato Grosso do Sul, a CTBC Telecom é uma das primeiras companhias 

no país a implementar uma política de CRM (Customer Relationship Management) em 

todos os seus canais de comunicação. Com um investimento de aproximadamente R$ 8 

milhões, a previsão é que o projeto esteja totalmente concluído até dezembro de 2001. 

No final do ano passado, a operadora deu a largada para a consolidação do 

relacionamento com o cliente, acompanhada de um detalhado mapeamento dos 

processos da empresa. "Hoje, a nova plataforma já está rodando nos sistemas de 

auxílio à lista e em parte da área de novos clientes ", conta Darlene Dutra Pereira 

Nunes, coordenadora de sistemas da CTBC Telecom. 

o projeto exige a dedicação de 48 pessoas de várias áreas envolvidas na 

implementação. 

Os módulos de interesse da companhia (atendimento ao cliente, auxílio à lista, Web, 

call center, business intelligence e data warehouse). 

Troca de alianças 

Ainda neste semestre, como parte da primeira fase de instalação do CRM, a CTBC 

Telecom iniciará a integração do PeopleSoft/Vantive ao data warehouse, baseado no 

sistema Ventomap, da norte-americana SPSS, já interligado à ferramenta de data base 

marketing OMM - Oracle Marketing Management. O objetivo seria propiciar análises 

mais completas, chegando a uma aproximação consolidada com o cliente, além de 
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direcionar os dados para campanhas de marketing melhoradas. Além do Ventomap, a 

companhia utiliza o Visionairy, ferramenta de BI da Informix adotada para a 

publicação de dados estatísticos, largamente utilizada na tomada de decisões 

estratégicas da operadora. 

A implantação do CRM exigiu algumas mudanças na infra-estrutura de TI da CTBC 

Telecom, com destaque para a troca de plataforma da Buli, com banco de dados IDSIl, 

também da Buli, para uma arquitetura Risc/Unix. No atendimento via Internet, a 

operadora ainda utiliza o Domino, da Lotus, mas pretende transferir o sistema para o 

CRM ainda neste semestre. Hoje, um dos serviços que o cliente CTBC Telecom acessa 

pela Web é a conta telefônica 

Qualidade 

o namoro entre a CTBC Telecom e os seus clientes vem de longa data. O noivado 

consolidou-se quando a companhia adquiriu o primeiro certificado ISO 9002 

conquistado por uma operadora de telecomunicações na área de atendimento a 

clientes. Esse resultado não seria aleatório. A operadora do grupo Algar foi pioneira 

em serviços de Internet em alta velocidade e uma das primeiras a apostar no celular 

pré-pago. 

Em 1999, a companhia começou a avaliar o projeto CRM "Antes de optar pela 

PeopleSoft analisamos as soluções da Siebel e da Clarify. Concluímos que, embora 

todos fossem funcionais e similares, o Vantive oferecia soluções que se adaptavam ao 

perfil da CTBe. As outras são mais abrangentes, ou seja, não têm o foco em nosso 

negócio ", explica a coordenadora de sistemas. 

Os primeiros resultados do projeto, segundo a executiva, começaram a surgir à partir 

do momento em que a plataforma foi implantada. "Mesmo sem a integração do módulo 

de vendas ", diz Darlene Nunes, "é possível trabalhar com as informações do business 
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intelligence (BI), o que já nos traz vantagens". Outro facilitador é que a operadora usa 

o ADS (Data Serve r Agent), da Informix, para a manipulação e extração dos dados 

para o data 'Warehouse. 

Em etapas 

o próximo passo do projeto será integrar o PeopleSoftlVantive às áreas de força de 

vendas, relacionamento via Web e ordens de serviços. Porém, a executiva adverte que 

ainda não existe uma definição de qual módulo iniciará o processo. Essa é a última 

etapa da integração de todos os canais da CTBC Telecom para amadurecer o 

casamento com seus clientes. 

A instalação do pacote CRM deve ser concluída ainda este ano, mas a operadora já 

sabe que tem uma longa jornada a percorrer na integração dos seus processos e 

tecnologias rumo a uma peça fundamental: a mudança cultural. "À medida em que 

conhecemos melhor o cliente e as informações contidas no CRM, podemos direcionar 

os produtos, trabalhar uma segmentação, obter um relacionamento mais próximo, etc. 

O resultado é o aumento da qualidade dos serviços e da base de clientes", completa a 

executiva de sistemas da CTBe. 

Reconhecimento de voz 

A CTBC Telecom foi uma das primeiras operadoras no país a implementar um sistema 

de reconhecimento de fala em sua central de atendimento, em 2000. A solução adotada 

foi o Speach Recognition, hoje integrado ao CTI, da Lucent, por meio do 

PeopleSoftlVantive. 

"Quando ligam para o nosso call center, os nossos clientes são automaticamente 

atendidos por um sistema de voz, que oferece a eles as opções e serviços da operadora. 

Isso aumenta a produtividade dos atendentes que não perdem tempo nas solicitações 

de números e outros dados que podem ser poupados. E, o mais importante, o cliente 
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também poupa seu tempo ", explica Darlene Dutra Pereira Nunes, coordenadora de 

sistemas da CTBC Telecom. 

Quem está/alando? 

Número defuncionários: 1.200 diretos (cerca de 800 - call center) 

Número de Clientes: 800 mil 

Parque de hardware dedicado ao CRU· Mainframe Buli; 35 servidores RisclUnix; 80 

servidores Windows NT 

Interfaces construídas: Speach Recognition, Billing Systems (Arbor e BSCS), Mediador 

(BMP), Order 

Management (SGOS) 

Fases do projeto CRU· 

Fase O: Análise e planejamento, envolvendo processos, sistemas, interfaces, dados e 

tecnologias; 

Fase 1: Conversão e migração de dados, customização e implementação do Vantive 

Enterprise substituindo os sistemas de atendimento (auxílio à lista, prospects, 

reclamações e solicitações e ordens de serviços.). 

Beneficios do projeto CRU· 

Unificação de aplicações de atendimento; visão integrada dos dados de clientes ativos 

e potenciais usuários; padronização de cadastros; melhoria substancial na arquitetura 

de sistemas; ponto único de registro e gerência de contatos dos clientes; 

potencialização da filosofia de relacionamento com o cliente; mudança cultural. 
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Um por todos e todos por um 

Para formar a roda da fortuna, a CTBC Telecom conta com três ferramentas 

poderosas: tecnologia, processos e pessoas. Embora as duas primeiras sejam 

indubitavelmente peças fundamentais para atingir a plenitude do conceito, na 

concepção da companhia, a força motriz são seus colaboradores. 

Com essa concepção, a operadora realiza uma campanha interna que abrange seus 

1.600 funcionários e parceiros com os olhos voltados na pulverização da política de 

relacionamento com o cliente. "Esse é um projeto infinito e envolve não só o 

treinamento das equipes de call center como também todo o organismo da empresa, 

desde o Comitê da Direção até operadores ", qfirma Márcia Flores Reche, 

coordenadora de treinamento com o cliente. 

Para a empreitada, a telco contratou consultores especializados em CRM da 

PricewaterhouseCoopers, que atuam em conjunto com a área de Talentos Humanos no 

projeto "Treinamento para Mudança de Cultura", iniciado emjaneiro. Cerca de 1.300 

pessoas estão em processo de treinamento. 

Outra ação na qual a operadora mineira está empenhada é a "mudança de hábito" de 

seus colaboradores. Para tanto, foi criada uma política interna com vários banners 

espalhados por todos os corredores da empresa, com informações sobre o que é o 

CRM 

A iniciativa foi encampada justamente para que os funcionários percebessem que as 

ferramentas não são a chave para a solução dos problemas de relacionamento com o 

cliente, diz Márcia Reche. "A tecnologia ajuda, mas de nada adianta se a equipe não 

se envolver no negócio da companhia: o cliente ", afirma a executiva. 

Circuito fechado 
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Com aproximadamente 230 posições na ACS Cal/ Center - empresa do grupo Algar 

prestadora de serviços de cal/ center -, lojas próprias e mais de 30 pontos de 

atendimento nas cinco regionais (Uberlândia, Uberaba, Franca, Patos e Pará de 

Minas, Ituiutaba e Itubiara), a CTBC Telecom irá padronizar a linguagem adotada em 

seus processos e pelas pessoas que estão na linha de frente. 

Hoje, o usuário da companhia pode solicitar serviços através da Internet onde estão 

dispositivos de voz, dados e imagem. "Esse meio de comunicação é um dos mais 

importantes, porque quanto mais serviços tivermos disponíveis pela Web, mas 

estimulamos o cliente a buscar outra opção de relacionamento ". 

A equipe que trabalha para a Internet fica dentro do cal/ center, o que deve facilitar a 

integração deste ambiente com o sistema PeopleSoftlVantive. A executiva lembra que 

outro fator que irifluencia a mudança cultural e a melhora do relacionamento com o 

cliente são as campanhas de incentivo aos funcionários. "O pessoal do cal/ center 

trabalha com critérios de pontuação através de qualidade e produtividade do 

funcionário. Também na área de atendimento pessoal, incentivamos a equipe de venda 

de produtos e serviços, com metas anuais e mensais", detalha Márcia Flores Reche. 

3 - Caso 3 : Acme Truck Line 

A ACME TRUCK LINE DIMINUI A CARGA AO PARTILHAR DADOS 

Por Kimberlee Roth, 

Esse é o pesadelo de todos os vendedores: entrar no escritório do cliente somente para 

ser "massacrado" com problemas ou descobrir um pedido que ele absolutamente 

desconhecido. Da mesma forma, é o pesadelo de qualquer gerente ver oportunidades de 

venda serem desperdiçadas, porque as informações que estão em base de dados 

separadas e em localidades diferentes, não estão alcançando àqueles que deviam. 
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A ACME Truck Line Inc. estava enfrentando estes problemas. Era um desafio encontrar 

uma maneira de partilhar dados entre os 70 escritórios de serviços de entrega, que estão 

localizados predominantemente no sudeste norte americano. Cada oficial de despacho 

trabalhava como um vendedor interno, gerando pedidos que resultavam em 4.000 

entregas por semana. A ACME conta com redes de computadores locais (LANs) 

separadas em cada um de seus escritórios, mas não era só isso, diz seu Presidente, Mike 

Coatney. "A informação ficava aqui e tínhamos que imprimir e colocar no correio (caso 

quiséssemos partilhá-la). Tentamos conectar os escritórios algumas vezes, mas não 

funcionou, então tivemos que esperar a tecnologia avançar". 

Há aproximadamente dois anos a empresa definiu que precIsava ter uma face 

consistente para o cliente. Coatney complementa que também estava buscando partilhar 

o acesso às informações entre os funcionários, pois eles geralmente integravam as 

cargas manualmente. A meta era desenvolver um sistema melhor de rastreamento das 

oportunidades, dispombilizar informação em tempo real sobre os pedidos e as 

necessidades dos clientes, e criar uma visão precisa de todas as atividades dos clientes 

para evitar surpresas nas interações. A empresa escolheu o eCRM da ACCP AC para 

reparar sua operação (a ACCP AC concorre com o Sage Group, a Intuit e a Microsoft). 

o novo sistema iniciou sua operação no verão norte americano de 2002. Agora, todos os 

escritórios partilham uma base de dados central, com base no sistema de despacho, que 

constitui a fonte de muitas oportunidades de venda. Todas essas oportunidades, 

independentemente da origem, passam pela base de dados e são enviadas 

automaticamente para os gerentes de vendas regionais, que as designam para um 

representante de vendas equipado com um PDA móvel (assistente digital pessoal). Caso 

os representantes de vendas não fuçam os relatórios desenvolvidos por Coatney e pelos 

gerentes nacionais para serem simples e eficazes dentro de um período determinado, o 

sistema gera um alerta. 

-- Melhores Oportunidades de Venda, Melhores Relacionamentos --
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Coatney afirma que se surpreendeu com o número de oportunidades de venda - mais de 

dez por semana - capturadas pela base de dados na central de despachos. As 

oportunidades de venda vêm de vários pontos de contato, entretanto, com o novo 

sistema, a ACME pode quantificar e gerir consistentemente essas interações. A 

empresa, agora, também é capaz de diferenciar seus clientes com base em receitas (ou 

receita potencial) e histórico de pedidos, diz Coatney. 

A força de vendas adora receber informação em tempo real em seus PDAs enquanto 

está na "estrada", completa Coatney. Por exemplo, se a ACME fecha um negócio 

significativo com um cliente, o vendedor será notificado no campo, podendo assim 

visitar aquele cliente de maior potencial e agradecer pessoalmente. Pelo filto do sistema 

ser integrado com as aplicações internas, os vendedores também podem saber que tipo 

de caminhão foi solicitado, quem colocou o pedido, onde foi originado e para onde vai, 

entre outras coisas. Os gerentes nacionais podem, por exemplo, encontrar-se com o 

cliente em Houston ou Dallas e obter em tempo real detalhes sobre uma entrega que foi 

feita no sul do Texas, ou um problema em um serviço efetuado na Georgia, explica 

Coatney. 

Ele acredita que muitas das mudanças são invisíveis para o cliente, com exceção do filto 

que os vendedores sabem mais sobre seus clientes e sobre os negócios que eles fazem 

com a ACME. A empresa ainda não compilou os números sobre a redução de custos, 

contudo Coatney sente que o impacto inicial será no aumento das receitas, pois a força 

de vendas tem as informações sobre os clientes literalmente na "ponta dos dedos". 

Caso IV :Michelin - A solidez dos resultados 

Silvia Giurlani 

Empresas colhem os primeiros beneficios do CRM operacional e preparam-se para 
iniciar a segunda etapa, rumo ao analítico. 

Reconhecida pelos pneus de carga de alta qualidade, mercado em que atua no Brasil há 

mais de 74 anos (27 dos quais como fabricante), a Michelin decidiu apostar também no 
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segmento nacional de pneus de passeio e caminhonete. Para isso inaugurou uma fábrica 

em 1999 e não tardou a perceber que teria que modernizar sua estrutura interna para 

otimizar a operação. Mas antes de tudo, havia um problema pontual que precisava ser 

solucionado rapidamente: o atendimento a revendedores e ao público consumidor. 

o sistema desenvolvido internamente para suportar o call center, que no espaço de dois 

anos pulou de quatro para 22 posições de atendimento, começou a entrar em colapso. 

Em paralelo, também havia o desejo de automatizar a força de vendas para o novo 

segmento. 

Foi com base neste fàto que a empresa partiu para a escolha de uma solução de CRM. 

Claudia Nassit: gerente de CRM para a América Latina da Michelin, lembra que o ideal 

seria iniciar esse tipo de projeto depois que o back office estivesse organizado. Já estava 

definido que a empresa iria adotar o sistema de gestão empresarial (ERP) da J.D. 

Edwards, mas não havia condição de esperar a sua implementação. 

''Nos deparamos com duas ahernativas: comprar uma ferramenta para o call center, 

outra para a automação da força de vendas, e mudar tudo depois que o ERP entrasse em 

produção, ou adquirir uma solução mais complexa e escaláve~ que mais tarde seria 

integrada ao sistema de gestão", detalha. 

A segunda opção foi a escolhida. Montou-se, então, uma equIpe composta por 

profissionais das diferentes áreas da empresa, para definição do projeto e escolha da 

ferramenta. "Analisamos vários produtos e optamos pelo da Siebe~ por ser o mais 

completo e também porque na época ela mantinha uma parceria com a J.D. Edwards", 

explica Claudia. 

Para auxiliar no trabalho de implementação, que durou sete meses, foi chamada a 

Deloitte Consulting, que também estava à frente da implantação do sistema Corus para 

a área de recursos humanos. No dia 3 de setembro deste ano, duas semanas antes do 

previsto, o sistema entrou em operação no call center, em todas as posições. ''Deu tudo 

certo porque havia uma equipe dedicada ao projeto e o total comprometimento da aha 

direção", comemora a gerente. 



178 

Com relação aos resultados obtidos, Claudia destaca que ainda é cedo para avaliar, mas 

já está recebendo um feedback positivo dos atendentes, que agora dispõem das 

informações num só lugar e conseguem ter uma visão única do cliente. ''O CRM 

propicia muito mais um ganho qualitativo do que propriamente quantitativo", supõe. 

No início de outubro, parte da força de vendas do segmento de pneus de passeio e 

caminhonetes foi integrada à solução de CRM e até o final de novembro o processo será 

totalizado. A próxima etapa será a implementação dos módulos de CRM analítico para a 

área de marketing e, embora não haja um cronograma definido, deverá entrar em 

operação até o final de 2002. Na avaliação de Claudia Nassif: o Gue se percebe é que o 

papel de alguns funcionários muda quando se adota o CRM, e a empresa precisa ter 

consciência disso para treiná-los adequadamente. 

''Não adianta ter a melhor ferramenta do mundo se as pessoas não sabem usá-la. A 

qualidade do dado imputado no sistema é fundamental para que ele funcione como se 

espera",opina. 


