
REMIARAS PRÁTICAS BEM-SUCE-

DIDAS NO MERCADO É UMA

FORMA DE CONSOLIDAR UMA

CONCORRÊNCIA POSITIVA EN-

TRE OS PARCEIROS PARA O MELHOR DESEM-

PENHO E ISSO FAZ CRESCER O NÍVEL DE

TODOS OS AGENTES ENVOLVIDOS, SEJA

MERCADO, EMPRESAS E ESCOLA", AFIRMOU

SÉRGIO Pio BERNARDES, diretor nacional
do curso de graduação de relações in-
ternacionais da Escola Superior de
Propaganda e Marketing (ESPM), du-
rante a abertura do IV Prêmio Abrarec
Estratégias de Relacionamento.

Promovido pela Associação Brasi-
leira das Relações Empresa-Cliente
(Abrarec), em parceria com a ESPM,
o prêmio identifica e valoriza as estra-
tégias bem-sucedidas de relaciona-
mento com os clientes de diversos se-
tores da economia. "Nossa parceria es-
tá cada vez mais consolidada com a
ESPM. Para o próximo ano trará mais
resultado", falou Beatriz Cullen, dire-
tora-executiva da Abrarec.

Segundo Beatriz, ainda é evidente
a necessidade de entendimento do que
é estratégia de relacionamento. "Ainda



é muito forte a cultura do atendimen-
to, do contact center. Porém um rela-
cionamento é muito mais que isso",
disse. "Estratégia de relacionamento
cria vínculo e gera crescimento do
valor da base de clientes. Já o aten-

dimento está mais orientado a au-
mentar o nível de satisfação dos clien-
tes", comentou Eduardo Souza Ara-
nha, diretor-presidente da Souza Ara-
nha Comunicação Direta e presidente
do júri. "Essas diferenças básicas entre

relacionamento e atendimento estão
presentes quando estamos avaliando o
prêmio Abrarec. Esse é o conceito que
usamos sistematicamente em todo o
processo de julgamento", completou.

Confira as empresas vencedoras.

Para o lançamento no novo Golf, em abril deste ano,
a Volkswagen preparou uma ação de relacionamento
para apresentar o carro em primeira mão para clientes
que já tinham um modelo do carro ou que já haviam
experimentado o produto. A base de clientes foi
divida em três e para cada nicho foram feitas ações e
abordagens diferentes. No total, 36 mil clientes foram
impactados.

Em clima de confidencialidade, os clientes recebe-
ram e-mail marketing que os conduzia para o hotsite

da campanha. Além de conhecer o carro, era possível
fazer a intenção de compra com exclusividade das pri-
meiras unidades fabricadas. A mala-direta, no caso de
determinado grupo de clientes, reforçou a ação e cem
clientes de todo o País foram convidados para visitar a
fábrica e conhecer o novo Golf pessoalmente.

O índice de retorno, segundo Maurício Fraga,
especialista em marketing da Volkswagen, foi de
1,5%, gerando um retorno sobre investimentos
(ROI) de 450%.

SERVIÇOS E PRODUTOS FINANCEIROS
MAPFRE SEGUROS

DUPLO SUCESSO DE RETENÇÃO NA CENTRAL: OS ELEVADOS
ÍNDICES DE RENOVAÇÃO FIDELIZAM O CORRETOR E A
EXCELÊNCIA NO RELACIONAMENTO FIDELIZA O SEGURADO

O corretor é o principal intermediário entre a Mapfre
Seguros e o segurado. O desafio da empresa era esta-
belecer esse relacionamento direto com o cliente sem
prejudicar o corretor. A solução encontrada foi
implantar um projeto de relacionamento direcionado e
diferenciado a partir do contato direto com o público-
alvo, humano e personalizado, com qualidade técnica,
transmitindo segurança e valores da marca e em par-
ceria com o corretor, preservando os ganhos dele, sua
carteira de clientes e trazendo resultado. Como?

O corretor seleciona alguns clientes para que a em-
presa faça contato. Então, cada um tem o perfil analisa-
do. "Nós fazemos uma verdadeira consultoria técnica e
fazemos o contato sabendo o que ele contratou há um
ano atrás e qual seria o melhor contrato agora", explicou
Márcia Freitas de Paula, diretora da central de relacio-
namento 24 horas da Mapfre Seguros.

MÁRCIA FREITAS DE
PAULA (À ESQUERDA),

DIRETORA DA CENTRAL
DE RELACIONAMENTO

24 HORAS DA MAPFRE
SEGUROS, RECEBE

o PRÊMIO DE ANNA
ZAPPA, DA ABRAREC

Depois que a apólice de seguro é atualizada em
tempo real, a empresa faz o pós-venda a fim de saber se
o cliente está satisfeito. O resultado surpreendeu.
Antes, o índice de renovação do seguro entre os
corretores que participaram do projeto era de 69,8%.
Ainda na fase piloto, esse índice passou para 82,5%. E
em março deste ano, a retenção chegou a 93,3%.



A Redecard desenvolveu uma ação de relacionamento
para o Dia dos Pais com o objetivo de aproximar o
cliente da bandeira Mastercard dentro do conceito
"priceless - não tem preço". Para isso foi desenvolvido
um hotsite exclusivo que permitia a interação com a
marca e oferecia um presente para os pais que não
poderia ser comprado em nenhuma loja: uma
caricatura. Banners na internet e no próprio site da
empresa, além de e-mails para 250 mil clientes da
bandeira, convidavam o usuário do cartão a entrar no
hotsite e fazer a caricatura do próprio pai a partir de

características preestabelecidas. A campanha permitiu
acompanhar desde quem fez o contato e o cadastro
para desenhar o pai até quem recebeu a mensagem e
acessou o hotsite para ver ou baixar a caricatura como
wallpaper. "Com toda essa base de informação
podemos trabalhar em futuras ações", comentou
Daniel Aguado, consultor de marketing da Redecard.

Segundo Aguado, foram investidos 55 mil reais,
o que resultou em 41 mil acessos no hotsite, gerando
16,7 mil leads. "Isso resultou em reconhecimento de
marca", completou.

A Oi recebe em média 13 milhões de chamadas por
mês na central de atendimento. "Queríamos transfor-
mar esse momento da verdade em aumento de receita,
além de estabelecer um relacionamento duradouro",
comentou Patrício Viana Andretti, gerente de suporte
e operação da Oi.

Para atingir esse objetivo, a empresa adotou a es-
tratégia de adequar a oferta de um produto ou serviço,
assim como a abordagem, ao perfil do cliente. "Nós
fizemos isso nas operações de atendimento receptivo.
Como? Adequando o esforço de vendas a partir da
capacitação e treinamento dos operadores. O pilar des-
sa estratégia é justamente a sistematização do ciclo de
aprendizado. Conhecemos o cliente e vamos imple-

mentando a estra-
tégia gradativa-
mente, entenden-
do mais qual é a
melhor oportu-
nidade", disse.
Além do treina-
mento, a Oi tra-
balhou com o
CRM. Um dos resultados é o aumento do ticket mé-
dio em torno de cinco reais e a redução de custo. "É
um projeto que se paga em curto prazo. Além disso,
as campanhas criam um clima motivacional na cen-
tral de atendimento muito bom", comentou.
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