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As Maiores Oportunidades de Criação de Receitas encontram-se na Eficiente Gestão de Clientes 
 
Ao longo dos últimos quatro anos, as empresas têm-se empenhado sobretudo na redução de 
custos, em vez de se focarem no aumento de receitas. Os custos relacionados com a cadeia 
logística têm sido reduzidos ao mínimo, e, a maior parte das receitas tem sido fruto do 
outsourcing, do off-shoring, e de reduções, ao nível dos quadros de pessoal. Ao continuar a 
centrar esforços nos custos, as companhias estão a gastar mais, para poupar menos, em vez 
de gastar menos, para criar mais receitas. 
 
As receitas são geradas através de interacções mais eficientes e mais rentáveis com clientes. 
No entanto, apenas 22 por cento dos entrevistados, para um estudo da AMR, referiram 
"melhores receitas” , como factor determinante em termos de gestão de investimentos de 
clientes. 
 
Foram identificadas algumas áreas com níveis de investimento inferior à média, como a gestão 
de preços, up-sell e cross-sell no call center, a gestão centralizada de ofertas, vendas 
orientadas para comerciais, campanhas de marketing focadas sobretudo na qualidade e não na 
quantidade, e a gestão melhorada de serviços. As companhias que ainda não investigaram 
essas iniciativas deverão fazê-lo antes de prosseguirem com outros projectos.  
 
Compreender a verdadeira filosofia de CRM  
 
As soluções de CRM ganharam uma má reputação, pelo facto de, num passado pouco distante, 
estarem associadas a implementações de pouco valor para a organização, e com um custo 
muito elevado. As actuais soluções de CRM, amadureceram para sistemas operacionais que 
capturam informação para, posteriormente, através de ferramentas de análise influenciarem 
as empresas, ao nível da tomada-de-decisões, com base no acesso à informação do cliente 
para criação de modelos de comportamento e de previsão, tudo em tempo real. 
 
O acesso a informação exacta, sobre clientes, constitui a base de vários desafios-chave 
relacionados com processos de negócio, incluindo gestão de preços, segmentação de clientes, 
diferenciação do nível de serviço, eficácia de vendas e gestão de encomendas. Estes processos 
continuam a conduzir e a servir de “driver” a um possível investimento em soluções CRM. 
 
Concretizar o ROI (Return on Investment) - uma abordagem conservadora 
 
As empresas deverão focar-se em fases pequenas e rápidas, que demonstrem o sucesso e que 
permitam ganhos em termos organizacionais. Permanecer centrado nas promessas de um ROI 
rápido e elevado é um grande passo para o fracasso. As empresas deverão, cada vez mais, 
optar por uma abordagem mais conservadora, centrada na análise do tempo de retorno do 
investimento efectuado, para justificar a escolha da solução, e, posteriormente desenvolver 
métricas de ROI a longo prazo, bem como tabelas de “scorecards”  
 
Conclusão 
 
Modifique as suas prioridades em termos de investimento, de uma filosofia de controlo de 
custos para uma estratégia de maximização de receitas e de rentabilidade. 
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