
Ninguém vive para sempre. Isto é especialmente
verdade quando se trata de consumidores. Eles vêm e
vão com uma freqüência crescente, e "lealdade" é um
conceito tênue, no melhor dos casos. Não é de admirar
que o CRM seja a estrela da década no marketing. Em
seu sentido mais amplo, é a melhor defeso que temos
contra a promiscuidade do consumidor.

Todo bom comerciante sabe que seu melhor
prospect é a pessoa que comprou dele ontem: se ele
puder fornecer produto e serviço que satisfaçam aquele
consumidor, há uma grande probabilidade que ele
retorne para comprar de novo, e de novo e de novo. É por
isso que sempre nos oferecem "loss-leaders", produtos
com preços tão competitivos que são quase irresistíveis,
e se tornam o ponto de entrada do que se espera ser
uma relação comercial longa e lucrativa.

Mas nós também sabemos que tudo que
fazemos deve ser protegido contra um background de

atividade competitiva freqüentemente violento. Se nosso
consumidor é bom para nós, certamente vale a pena
para os outros tentar seduzi-lo: quanto mais negócios
ele fizer conosco, mais ele será cortejado pelos nossos
concorrentes.

Compreensivelmente, nossa tendência é manter
aquele bom consumidor a qualquer custo (bem, quase
qualquer custo) e focar em seu valor de tempo de vida
ao invés do lucro de cada venda. O problema é que isto
constantemente nos leva a fazer ofertas iniciais tão ricas
que os consumidores esperam que toda oferta futura seja
igualmente convincente. Isto é especialmente verdade
quando oferecemos um incentivo tão atrativo (loterias,
por exemplo) que o consumidor compra o incentivo e
não o produto. Quanto mais alto o incentivo "front-end",
mais baixo o provável valor de tempo de vida.

Determinar o provável tempo de vida de um
consumidor é sempre uma mistura de história e julga-



mento. Se há uma história forte, como provavelmente
se tenha em um serviço financeiro, especialmente
produtos de seguro, e em assinaturas de revistas,
esta história deve informar suas suposições de tempo
de vida. Se, por outro lado, o produto é um item
não-durável (FMCG), como os "descartáveis", certas
suposições, como o provável período que um bebê
precisará de fraldas descartáveis, vêm à tona. Assim
também a suposição do tempo de duração de um
relacionamento. Ao estimar o valor de tempo de vida
de um provável consumidor, é essencial descontar o
valor futuro pela taxa de inflação, e também é prudente
descontar compras futuras - vamos chamar isso de
desconto por incerteza futura - aumentando este des-
conto quanto mais longe no futuro você for. Em algum
ponto o tempo de vida terminará, não importa o que
façamos para estendê-lo. Calcular o efeito econômico
deste "churn" (rotatividade de clientes) é crítico para

um bom planejamento do negócio. O uso de uma
Tabela de Atrito (Figura 1) certamente ajudará.

O que nós vemos aqui é o atrito projetado para
um produto de venda repetida que é vendido por USSS
10,00 e tem uma margem de lucro de 15%. Vamos
olhar para l .000 consumidores. 100% deles compram
o primeiro produto, mas nós perdemos 60% entre
as compras l e 2, um adicional de 15% depois da
compra 2, e assim por diante durante as dez compras
mostradas. Como a tabela também colcula lucro e
receita acumulados, nosso foco deve ser no tempo de
vida médio do consumidor expresso como o Número
Médio de Compras (Average Number of Purchases).
(Figura 2).

O numero médio de compras para estes l .000
consumidores é 3,59.0 lucro total do grupo é 5.379,00
ou uma média de 5,38 por consumidor, incluindo aque-
les que pararam depois da primeira compra e aqueles

que completaram um total de 10. Se não tivesse havido
atrito, cada consumidor teria comprado 10 produtos, e
o lucro por consumidor teria sido 15,00.0 Atrito custou
gritantes 64% do lucro que haveria sem atrito.

Obviamente, quando vemos pelo lado da média
ser somente 3,59 compras por consumidor, a pergunta
que vem à mente deve ser, como podemos aumentar o
número de compras - com o tempo de vida do consu-
midor? Isto levanta duas questões essenciais:

Quanto podemos gastar para melhorar o número
médio de compras?

Em que ponto seria melhor sair para capturar
novos consumidores ao invés de continuar a investir
nos que temos?

A Figura 3 mostra o que acontece se pudermos
aumentar o número de compras em 40%, e quanto
podemos gastar em CRM ou outras formas de redução
de atrito (3,85). Se decidirmos gastar 70% disto em



redução de atrito, podemos pagar 2,31, e o restante é
adicionado ao lucro.

Agora vamos olhar as coisas por um ângulo um
pouco diferente, supondo que pudéssemos aumentar
materialmente o tempo de vida através de um CRM ou
outro programa antiatrito.

A primeira coisa que precisamos saber é quanto
temos para gastar em marketing para atrair um novo
consumidor em primeiro lugar. Isto seria um simples
cálculo do custo de marketing dividido pelo número de
novos consumidores. Mesmo que seja algo bem simples
é por onde você deve começar. Vamos supor que você
tenha calculado que pode gastar USS10,00 (para ter o
lucro requerido) e que, na verdade, gastou US$10,00.

Como notado acima, o lucro do tempo de vida
sem um programa de CRM é 5,38 para uma média
de 3,59 compras. Agora vamos supor que, com um
programa CRM, o tempo de vida possa ser aumentado
para uma média de 9 compras a USS 10,00 cada, com a
mesma margem de 15%. Agora temos uma contribuição
incrementai de lucro de 14,87. Nós podemos usar tudo
para CRM (uma idéia perigosamente má) ou somente
uma parte (uma idéia melhor). Digamos que decidimos
usar 70%. Como pode ser visto abaixo (Figura 4), quan-
do comparamos os números com e sem um programa

CRM, nós ganhamos mais dinheiro com o programa,
mas com uma porcentagem de lucro menor.

Talvez seja uma heresia contra nossos instintos
naturais manter os consumidores que temos, mas mesmo
sob o risco de sermos queimados, sempre vale a pena
considerar o ponto econômico onde será menos caro
recrutar um novo consumidor do que continuar insistindo
nos antigos: isto custa energia e dinheiro. Determinar
aquele ponto certamente requer mais trabalho e muitos
cálculos, mas o trabalho vale a pena, porque o resultado
também informa quanto podemos gastar em CRM.

Vamos supor agora (como ilustrado na Figura 5)
que o custo da substituição de um consumidor é igual
aos USS 10,00 que gastamos com os consumidores
que temos.

Se decidirmos usar 70% do lucro incrementai
para financiar o programa CRM, teremos USS 10,41
para promoção, marginalmente mais do que o custo
inicial de aquisição do consumidor ou o custo de
substituição.

A próxima questão seria determinar quanto
dinheiro você acha que precisaria para aumentar a
receita e o lucro do tempo de vida, e se a receita e o
lucro aumentados seriam uma quantia maior ou menor
do que foi requerido para substituir o consumidor.

Quando é melhor conseguir um novo do que investir
em manter o velho?

A resposta pode ser vista no gráfico da Figura
6 demonstrando os diferentes percentuais gastos no
programa CRM. Em 70%, é mais ou menos um lance
de sorte. Como podemos ver, conforme aumentamos o
percentual (e real) gasto com CRM, fica menos caro ir
atrás de um novo consumidor do que investir em reter
o atual.

Obviamente, gastar a mesma quantia em CRM
para cada consumidor, por ser a coisa mais fácil a fazer
operacionalmente é dispendioso e diminui seriamente
a quantidade que você poderia gastar com um provável
retorno mais alto. Assim como Darwin ensina que o forte
sobrevive mais tempo do que o fraco e Pareto, que a
maioria dos negócios é feita pela minoria dos clientes,
as metodologias de segmentação de hoje podem ser
empregadas para concentrar as despesas de CRM para
alongar o tempo de vida dos melhores consumidores,
sem preocupação com aqueles cuja contribuição no lucro
é somente marginal ou sub-marginal. É só ver como a
British Airways administra seus vários "Executive Club"
para ver este modelo de segmentação em ação.

A Figura 7 mostra um exemplo do que acontece
quando fazemos uma alocação arbitrária dos recursos



de CRM para vários segmentos de consumidores. Para
propósito do exemplo, os 1.000 consumidores foram
segmentados em grupos iguais de 250. O primeiro
quarto tem aqueles consumidores com registros de
melhores compras. Para eles, foram alocados 50% do
dinheiro disponível para CRM e, portanto, USS 20,81
podem ser gastos com cada um. Para os dois segundos
quartos foram alocados 25% do dinheiro disponível
para CRM, fazendo com que a quantia disponível para
cada fosse USS 10,41. Juntos, estes três segmentos tem
100% do dinheiro: o segmento final, o menos lucrativo,
como o menor da ninhada, não consegue nada e fica
com fome.

Como podemos ver, prever a duração do tempo
de vida e estendê-lo produtivamente são estratégias
críticas de marketing. Assim como quando investimos
em uma máquina, quando fazemos um investimento
para adquirir um consumidor, esperamos ter o máximo
retorno daquele investimento. Quanto mais tempo
aquele consumidor produzir receita lucrativa, mais
lucrativo será o negócio total.

Quem sabe...talvez possamos manter nossos
melhores consumidores para sempre.
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1. Em uma conferência recente, o CRM foi comparado com sexo no colegial. É algo sobre o qual todos estão falando,

poucas pessoas estão fazendo, e os que estão fazendo não estão fazendo muito bem.

2. Ao usar a Tabela de Atrito, você deve colocar o número inicial de consumidores para a primeira compra. Então

coloque, sempre nas células brancas, a porcentagem de consumidores "churning" depois de cada compra. Quando

você alcançar o fim da série, simplesmente pare de colocar informações. A fórmula da tabela fará o resto.

3. O uso de médias obscurece os altos e baixos individuais, que são críticos na segmentação de consumidores em

consumidores de valor alto e baixo. É por isso que é verdade dizer que "média" é a palavra mais perigosa em

marketing.

* * Os templates desse artigo podem ser baixados nos endereços www.abemd.org.br/interno/tabela_atrito.xls e

www.abemd.org.br/interno/investimento_no_crm.xls, para que você faça seus próprios cálculos
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