


T ODA EMPRESA PRECISA DE CLIENTES. ESSA AFIRMAÇÃO
É TÃO ÓBVIA QUE NÃO PRECISA VIR DE UM GRANDE
EXECUTIVO OU DE UM GURU DE MARKETING PARA
SER COMPROVADA. Essa é a simplicidade máxima

do comércio. Se não existe quem compre, não haverá quem
venda. Mas outra verdade pétrea: uma empresa vive para o
crescimento e o lucro.

Se as duas idéias forem unificadas, veremos que a
lucratividade reside no cliente. Pelo menos é isso que nos en-
sinam alguns cases de sucesso na gestão dos clientes. As com-
panhias modernas preferem lidar com o valor agregado do
marketing de relacionamento com consumidores do que usar
a tesoura da contabilidade para procurar reduções de custos e
corte de investimentos. E, em tempos de excesso de oferta,
trabalhar o cliente é crítico.

No ramo imobiliário, por exemplo, a cada domingo o
leitor de grandes jornais é metralhado com cerca de 50 ofertas
de empreendimentos em cada periódico, uma montanha de
panfletos de venda em cada cruzamento importante das gran-
des cidades, além de algumas malas-diretas e dicas de amigos
que recentemente compraram uma nova moradia. Reclamar
por falta de opção de compra é impossível.

Uma empresa como a Tecnisa, que tem foco na alta renda,
vive intensamente esse congestionado mercado. A cada sema-
na, cerca de 20 mídias (entre propaganda tradicional, marke-
ting direto e internet) são utilizadas. Não fosse a consciência
de seus executivos sobre a gestão de clientes, cada venda po-
deria gerar um prejuízo imenso. "É difícil conquistar clien-
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zendeiros' têm dificuldades de lucro", ensina o diretor de
marketing da Tecnisa, Romeo Busarello. Os primeiros
vão cuidar da conquista somente enquanto o último tem
foco de longo prazo, o que favorece o lucro. Para ele, são
os fazendeiros que se preocupam com o controle do custo
e o retorno de cada ação de marketing.

O resultado dessa estratégia vem nos números. Para cada
comprador disposto a gastar 270 mil reais por um aparta-
mento, a Tecnisa gasta somente 16,5 mil reais. O valor pode
ser menor se o meio de compra for a internet."Enquanto a
empresa gasta 1,3 mil reais por cliente em um estande para
criar a estrutura de venda, no site isso sai por cerca de um real",
completa. Por isso a empresa está fortalecendo a presença na
internet em vez de gastar em grandes campanhas de massa.

A redução pode ainda ser maior se o fator de convenci-
mento for o boca-a-boca. Atualmente, o volume de vendas
baseado na indicação de clientes satisfeitos é de 22%. Se esse
percentual aumentar, o valor da aquisição de clientes cai.
"Gastamos 512 reais por cliente em programas de rela-
cionamento", diz Busarello. Uma pechincha.

TENDÊNCIA INEGÁVEL
A importância dessa preocupação com o retorno baseado

no conhecimento do cliente está mostrada no estudo "Cus-
tomer experience spending booms in 2006", da consultoria
americana Forrester. O trabalho aponta que 65% das com-
panhias mundiais pretendem priorizar os investimentos de
2006 em interações com os consumidores pela rede para
descobrir padrões de comportamento e aumentar a expe-
riência que gera lucratividade. Os 300 questionados estão de
olho em ferramentas no estilo self-service, nas quais os
processos de relacionamento e vendas se intercalam e geram
vendas lucrativas.

Um dos pais da administração moderna, Robert Kaplan,
mentor do business scorecard, já alertava para a importância
do gerenciamento ideal de clientes em um artigo de 2003,
publicado na "Harvard Bussines Working Knowledge", uma
publicação de gestão para líderes da famosa escola americana
de administração. Para o guru, na Era Industrial a inovação
em produtos e o gerenciamento de operações predominaram
e trouxeram benefícios adequados à época. "Mas a nova
economia mudou tudo isso. Com a evolução dos computa-
dores e tecnologias de comunicação, o consumidor agora

inicia a transação em vez de terminá-la". Kaplan ensina »



que, diferentemente do sistema industrial, o consumidor está
no início da cadeia produtiva e não no final. "As organizações,
então, devem se preocupar em estabelecer um relacionamento
duradouro", aponta no artigo intitulado "Keeping your balance
with customers". Comparando casos da Mobil e do Chemical
Bank — o primeiro com políticas de preço equivocadas e o
segundo com foco em clientes pouco lucrativos - o mestre
ensina: tenha objetivo e métricas.

Ou seja, o foco somente na aquisição pode ser tão
equivocado quanto a falta de foco. Pesquisar, conquistar, reter e
medir são partes da mesma estratégia de marketing moderno.

Evidentemente essas ações podem variar em termos da
atuação e características da empresa. Podem ir de uma simples
"conta de padeiro" (o que entra deve ser maior do que o que sai),
como podem envolver uma complexa compra de infra-es-
trutura tecnológica para a automatização de processos, medição
e oferta de serviços nos moldes da empresa americana de
Internet Amazon.com.

Quem segue essa receita, que envolve muito investimento
em infra-estrutura tecnológica para guardar dados e recuperá-
los (data mining), é o site brasileiro de compras Submarino.
Mas a grande sacada não é armazenar e buscar, o sucesso é
alcançado ao transformar esses dados em serviços para os mais
de 3,5 milhões de clientes cadastrados. Cada um deles possui
uma área personalizada na loja virtual. Essa página possui con-

teúdo exclusivo, com informações de pro-
dutos, dicas de compras e promoções.

Para montar a personalização, o
sistema cruza as informações sobre o
comportamento de compra de cada
consumidor, analisa o histórico em di-

versas variáveis (compras, declarações,
navegação, entre outras) e compila
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do técnicas de associação de produtos. Por exemplo, uma das
áreas da página oferecerá produtos de autores e artistas de
interesse de cada cliente. Uma outra área será baseada em itens
adquiridos por clientes com perfis semelhantes.

Com tudo isso é possível detectar outros clientes com
necessidades semelhantes. Agrupando esses nichos e ofere-
cendo o que eles querem é possível reduzir os custos - prin-
cipalmente os envolvidos em aquisição de novos clientes.
"Queremos entender cada vez mais sobre o comportamento do
nosso cliente", declara o diretor-presidente do Submarino,
Flávio Jansen.

SOLUÇÕES PRÓPRIAS
Como se nota, não existem padrões a serem seguidos. A

gestão do cliente parece ser mais uma síntese da atuação da
empresa com a necessidade do mercado almejado. Essa falta de
gabaritos prontos para serem seguidos só aumenta os desafios
para o gestor de marketing. "Ele precisa se atualizar e entender
como a internet e a troca de informações sem fronteiras muda
o comportamento do consumidor", aponta a vice-presidente
executiva da eCMetrics, Adriana Rocha. A empresa é es-
pecializada em aumentar a efetividade de ações de marketing
com o uso de métricas e relacionamento. Para ela, as empresas
não devem acreditar em fórmulas mágicas.

Parece não haver mesmo consenso sobre como medir o
retorno sobre o investimento de marketing no qual o cliente é
o principal alvo. O cálculo varia desde o índice de satisfação de
clientes, ganhos da marca até a margem EBITDA (lucro antes
de juros, impostos, depreciações e amortizações). "Cada
organização deve se preocupar com as necessidades dos
clientes, do mercado em que atua e com os objetivos de cada
ação", ensina Adriana. Parece fácil, e talvez seja mesmo. Afinal,
como foi descrito no início desta reportagem, a teoria é simples
- sem cliente, não há empresa.

3 fatores de sucesso
Toda estratégia de marketing moderno deve reter os

melhores e mais ativos consumidores para gerar valor

agregado e fortalecimento da marca nessa relação

comercial. Mas de acordo com o livro "Drilling Down:

Turning Customer Data into Profits with a Spreadsheet", do

consultor americano jim Novo, existem três dicas simples

para melhorar o ROI do cliente e fortalecer o marketing.

1- Estruture o mix de oferta para alcançar o equilíbrio,sem

oferecer menos ou demais.

2- Crie um sistema de avisos baseado em comportamentos

para recuperar e aprender com clientes lucrativos insatisfeitos.

3- Identifique práticas de sucesso e locais que ajudam na

aquisição de clientes que procuram a empresa como primeira

opção. Cuide do relacionamento com esses canais e pessoas.

Text Box
Fonte: Consumidor Moderno, ano 10, n. 105, p. 56-58, jul. 2006.




