
RESUMO
O artigo pretende fazer uma revisão bibliográfica relacionada ao terna

gestO presente artigo busca apresentar uma metodologia eficaz de geren-
ciamento de canais de distribuição com base na segmentação múltipla da
carteira de clientes, que tem como propósito otimizar a ação comercial do
setor industrial (fornecedor) com o setor varejista (comprador). Verifica-se
que, nos últimos anos, o setor varejista (comprador) vem apresentando
uma forte tendência concentradora, em decorrência dos movimentos so-
cietários de fusões e incorporações, tomando cada vez mais assimétrica
as relações comerciais entre estes players no segmento B2B (business to
business). Portanto, faz-se necessário desenvolver-se uma metodologia
que permita que esta relação seja mais equilibrada entre as partes, geren-
ciando de forma eficaz os vetores que condicionam os retornos esperados
ao setor industrial. O TRM (Trade Relationship Management) surge como
uma resposta a esta demanda, expandindo o conceito de CRM (Customer
Relationship Management), que se volta para o estreitamento das relações
com os consumidores, ascendendo para o ambiente business to business.
O foco deste artigo, portanto, será o de apresentar esta metodologia de
gerenciamento de canais de distribuição identificando o macrovetor infor-
mativo, denominado de comportamento, e os microvetores informativos,
denominados de: processo, risco e prescritivo: que se relacionam com os
principais fluxos transacionais existentes entre os extremos desta cadeia
produtiva: o setor industrial e o setor varejista.

PALAVRAS-CHAVE: canais de distribuição, gestão de canais,
focometria®.

ABSTRACT
The purpose of the present artícle is to present an effective metho-

dology for the administration of distribution channels based on multiple
segmentation of client portfolio, seeking to optirnize the cornmercial action
by the industrial sector (supplier) with the retail sector (buyer). It hás been
noticed that in the last years the retail sector (buyer) hás presented a strong
concentrating íendency due to shareholder merging and acquisition mo-
ves, making increasingly more asymrnetrical the cornmercial relationships
between these players in the B2B (business to business) segment. It is the-
refore necessary to develop a methodology that will allow this relationship
among the parts to be rnore balanced: managing in an effective way the
vectors that conditíon the expected returns to the industrial sector. TRM
(Trade Relationship Management) emerges as an answer to thís demand
by expanding the concept of CRM (Custorner Relationship Management)
- which focuses on the narrowing of the relationships with the consumers
-, and ascending to business to business environments. The focus of this
article will thus be to present this methodology for the administration of distri-
bution channels, identifying the informative macrovector, called behavioral.
and the informative microvectors, called process, risk and prescriptive,
which relate to íhe main existing transaction flows between the ends of this
productive chain: the industrial sector and the retail sector.

KEYWORDS: distribution channels, channel administration,
focometrias.

Assim como o CRM (CustomerRelationship Ma-
nagement) modificou a forma das empresas se
relacionarem com os consumidores, estreitando

este vínculo de forma a produzir benefícios aos players
envolvidos neste sistema de vaior (PORTER, 1986), con-
sumidores e fornecedores, o TRM (Trade Relationship
Management) produz efeitos similares na relação com os
canais de distribuição. Reforça esta abordagem inicial a
citação de Kinouchi e Pizzinatto (apueiPORTER, 2005)
de que o gerenciamento dos elos entre as cadeias de va-
lores ao longo do sistema de valor é o responsável pela
criação das vantagens competitivas duradouras entre as
partes envolvidas (representantes e distribuidores). Cada
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vez mais, se torna vital à sobrevivência das organizações
a criação de relações colaborativas com os parceiros dos
diferentes canais de distribuição, com o intuito de reduzir
custos e estreitar os vínculos com o mercado através
de critérios mais claros e com mais oportunidades de
criação de valor aos clientes finais (DAY, 2001).

Com a evolução do comércio varejista em suas dife-
rentes formas (distribuidores, revendedores, pontos de
vendas, vendingmachines, internet, televendas, etc.) no
mundo dos negócios, o poder decisórío foi transferido
da indústria para o canal de venda (ROSENBLOOM,
2002). Então, faz-se necessário criar instrumentos de
gestão que possam equalizar melhor esta relação, de
forma a enfrentar as imposições solicitadas pelo varejo,
sem comprometimento da solvabilidade desta indústria
fornecedora. Conforme nota Rosenbloom (2002), a aten-
ção dada ao gerenciamento dos canais de distribuição
vem-se ampliando nos últimos anos, em razão de cinco
principais tendências:
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1. maior dificuldade em conquistar uma vantagem
competitiva sustentável;

2. poder crescente dos distribuidores, especialmente
os varejistas, nos canais de marketing;

3. necessidade de reduzir custos de distribuição;
4. revalorização do crescimento;
5. crescente papel da tecnologia.
Nesta mesma linha de pensamento, estudo realizado

por Joseph Gagnon e Julian Chu (2006) concluiu que
as mudanças profundas ocorridas no mercado varejis-
ta - provocadas pelo crescimento da competitividade
entre os megavarejistas - têm se destacado pela forma
agressiva como estes têm buscado ampliar seu market-
share para além dos seus limites geográficos de origem.
Cita o artigo alguns exemplos, tais como:

• Crescimento da rede Wal-Mart no segmento de
postos de combustíveis não só nos Estados Unidos,
mas também na Ásia e na América Latina. Como lem-
bram os autores, o grupo também avança rapidamente
em categorias de produtos, como a venda de imóveis e
de automóveis, serviços financeiros, música on-line e
loeaçào de DVDs.

• Outro mcgavarejista, o Carrefour, vem atuando
em grande variedade de formatos (de hipermercados
gigantes a lojas de conveniência). Tem planos de abrir
500 lojas na China até 2007.

• Já a Metro, também outro grande varejista, conta
com formatos de self-service, hipermercados, lojas
de departamentos e lojas especializadas, pretendendo
continuar a expansão em novos mercados. Atualmente,
o grupo opera em 28 países da Europa, Ásia e no norte
da África. Lembre-se, por fim, que um forte represen-
tante britânico no setor varejista, a Tesco, teve uma
participação superior a l2% nos Qumorket-share, não se
concentrando apenas no setor alimentício, mas também
com serviços nas áreas de telecomunicações, energia e
setor financeiro.

Rosenbloom (2002) conclui que as estratégias fo-
cadas nos demais Ps do mix de marketing (KOTLER,
1999) - preço, produto e promoção - não produzem mais
os efeitos desejados em mercados globalizados, pois a fa-
cilidade de reproduzi-los pelos concorrentes tornam seus
resultados efêmeros, sem produzirem o retorno esperado
em contrapartida aos investimentos realizados. A gestão
eficaz do quarto P (praça) apresenta uma maior perenida-
de nos resultados em razão da dificuldade de reprodução
deste modelo de gerenciamento, visto tratar-se de ações

1 Megalojas especializadas em determinadas categorias de produtos,
altamente competitivas, como por exemplo Wal-Mart, Home Deport,
Saraiva, Raqueta, C&A, Pão de Açúcar, etc..
2 Porteiros ou 'leões de chácara1 do mercado, ou seja, empresas que
exercem grandes influências sobre o comércio em razão do volume
de vendas concentrado.

sobre processos, e não somente de movimentos pontuais
que buscam amenizar ou obstacularizar temporariamente
o movimento competitivo do mercado. Entende-se como
movimento competitivo a manifestação das cinco forças
competitivas apresentadas por Porter (1986): a entrada
de novos concorrentes, a ameaça de substitutos, o poder
de negociação dos compradores, o poder de negociação
dos fornecedores e a rivalidade entre os concorrentes
existentes. Cita Porter (1986, p.3): "O vigor coletivo
destas cinco forças competitivas determina a habilida-
de de empresas em uma indústria para obter em média
taxas de retorno sobre os investimentos superiores ao
custo de capital."

Nos últimos anos têm surgido no mercado varejista
os denominados category killers, varejistas que, segundo
os fabricantes, atuam como gatekeepers2 nos mercados
de consumo, atuando mais como agentes de compra
para seus clientes do que agentes de vendas para seus
fornecedores (ROSENBLOOM, 2002). A busca pela
elevada participação no market-share ao final dos anos
90 tornou-se o 'mantra' da gestão do crescimento entre
as empresas que almejavam maior competitividade.
Este movimento, de grande concentração no segmento
varejista fez com que se formassem verdadeiros oligo-
pólios, segundo os fundamentos da teoria econômica,
atuantes no mercado.

Esta afirmação pode ser comprovada, na figura l,
com a pesquisa e as projeções realizadas pela empresa
William Blair & Co, que apontam a projeção nas mu-
danças no market-share dos varejistas tradicionais para
os megavarejistas e empreendimentos especializados.

Tliink, Porto Alegre, v. 5, n. 2, p. 82-90, juL/dez. 2007



Como observação importante, o varejo de massa
apresentado na Figura Í reúne produtos gerais, artigos
de supermercados, itens de consumo e farmácias, mas
não inclui combustível nem cigarros. O tota! das vendas
no ano de 2001 nos EUA foi de US$ 1.050 bilhão.

Cabe, neste momento, definir o conceito de oligopó-
lio de um setor, que se caracteriza por uma estrutura de
mercado que tem poucas empresas com relacionamento
próximo. Estas condicionam a regra de negociação
prevalecente no setor de atuação, distinguindo-se
por um grau considerável de interdependência entre
as empresas do setor (McGUIGAN et ai, 2004). Ou
seja, as ações implementadas por uma empresa farão
com que as rivais reajam de forma imediata, neutrali-
zando parcial ou totalmente os efeitos esperados pela
pioneira. Alinhado a este contexto, verifica-se a busca
por estratégias que venham a garantir a lucratividade
das operações determinadas pelos gestores. No bojo
destes objetivos está a maior participação no mercado
de atuação, conforme citam McGuigan ei ai. (2004,
p.283): "a participação de mercado crescente é o meio
para atingir economias de escala e vantagens de custo
baseadas na curva de aprendizagem".

Identificar a forma de atuação entre os players deste
mercado através de seu comportamento de compras e
as informações decorrentes desta relação torna-se uma
competência essencial para aqueles que objetivam al-
cançar o maior equilíbrio nas relações comerciais entre
os envolvidos (HAMEL; PRAHALAD, 1995). Confor-
me citam Coughlan et ai (2002, p. 25), "os varejistas
compartilham informações com seus fornecedores-
produtores sobre as tendências e padrões de venda por
meio de relacionamentos com intercâmbio eletrônico de
dados". Estará em outros atributos, não apenas centrada
na questão de preço, a vantagem competitiva daqueles
gestores fornecedores que se sobrepuserem aos demais
concorrentes. Recomenda-se que, através das infor-
mações obtidas das transações comerciais, possa-se
homogeneizar a forma de atuação destes compradores,
diferenciando as ações de fornecimento, ou seja, ser-
viços serão mais bem focados, produzindo melhores
resultados, decorrentes destas iniciativas. Neste sentido,
Coughlan et oi. (2002, p. 25) reforçam estas conclusões:
"o conteúdo das informações é tão importante que os
gerenciadores de logística chamam isso de capacidade
de transformar estoque em informação".

Diante da tendência de que estes megavarejistas con-
tinuem a aumentar sua competitividade, reduzindo seus
custos operacionais, não apenas em razão dos volumes
praticados e do elevado poder de negociação junto aos
fornecedores, mas também em razão dos investimentos
crescentes na área da tecnologia da informação, torna-se
vital a necessidade de reavaliação dos métodos de ge-

renciamento da logística de distribuição entre osplayers
atuantes no mercado (GAGNON, J.; CHU, J., 2006).

O desenvolvimento de um modelo de gestão dos
canais que possa conciliar as diferentes estruturas de
mercado enfrentadas pelo setor industrial através dos
seus clientes intermediários mostra-se vital para os
objetivos de crescimento sustentável deste setor (figura
2). A tendência de concentração do mercado varejista
torna-se uma realidade irreversível em um mundo de
extremos - um mercado extremamente complexo, for-
mado, por um lado, por grandes varejistas e, por outro
lado, pelos demais, com seus formatos específicos: lojas
de conveniência, lojas de formato pequeno, drugstores,
warehouse clubs, lojas de desconto e lojas de departa-
mentos (GAGNON, J.; CHU, J., 2006).

Forçar o produto no canal pelas capacidades produtivas

Ouvir o consumidor e responder às mudanças na demanda

Figura 2 - Quadro esquemático do TRM (frade Relationship
Management)
Fonte: Rosenbloom (2002), adaptado pelo autor

Conforme a figura 2, a relação entre o setor produti-
vo e o setor varejista - com a interferência dos clientes
intermediários pode ser analisada através do fluxo de
atividades que ocorre entre as partes. Percebem-se tanto
fluxos transacionais, que se originam dos produtores em
direção aos varejistas, como o contrário, fluxos que se ori-
ginam dos varejistas em direção aos produtores. Inclusos
nesta macro-relação há os fluxos intermediários, que são
decorrentes daquelas regras estabelecidas entre os fluxos
transacionais. Segundo Rosenbloom (2002), poder-se-ia,
basicamente, identificar um macrovetor informativo de-
nominado de comportamento,. e três micros vetores infor-
mativos denominados de processo , risco e prescritivo
que contemplam o quadro esquemático do TRM.

•Análises dos Vetores Informativos do TRM
Através da análise dos vetores informativos, os

gestores identificarão as variáveis deficitárias que po-
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dem estar comprometendo a classificação inferior dos
clientes, tanto nos grupos como nas categorias, agindo
sobre as causas e promovendo as mudanças de atitudes
necessárias ao melhor alinhamento estratégico objeti-
vado pela empresa.

O vetor comportamento tem como base a gestão
eficaz da carteira de clientes, a qual permite, via uma
metodologia inteligente de segmentação, orientar as ações
comerciais na busca pela otimização dos recursos aplica-
dos e da maximização do retorno esperado da carteira.

Alguns autores acreditam que a segmentação de
mercado é a chave para uma concepção estratégica de
marketing hoje em dia, relata Myers (1996). Enfatiza
o autor que a heterogeneidade do mercado submete o
tomador de decisão à necessidade de identificar grupos
distintos homogêneos em termos do que eles querem ou
do que as organizações podem oferecer através de seus
produtos ou serviços.

Neste sentido, desenvolver um modelo classificató-
rio de segmentação com multivariáveis, incorporando
métricas que reflitam não só valores monetários, mas
também o comportamento de compra dos clientes
permitirá proporcionar maior consistência avaliativa
na gestão relacionai da empresa com sua carteira de
clientes. Sehnaars (1991) recomenda que a real seg-
mentação deva ser multidimensional. Neste sentido,
conforme Shepard (1999), a análise cruzada da per-
formance da carteira de clientes, tanto pelas variáveis
comportamentais como pelas variáveis financeiras,
neste caso, o faturamento líquido (faturamento bruto
menos as deduções e impostos) permitirá fazer uso da
segmentação múltipla da carteira de clientes sob estes
dois enfoques: grupos de clientes versus categorias de
clientes, proporcionando informações relevantes que,
uma vez interpretadas, permitirão aos gestores uma
maior eficácia na tomada de decisões.

a. Segmentação de mercado e gestão eficaz da
carteira de clientes

Os resultados dos processos de segmentação quan-
titativa de mercado, sugerindo diversas alternativas de
agrupamentos dos clientes, distanciam-se do principal
propósito deste processo, que seria o de buscar mapear
este mercado de forma a que as informações obtidas ve-
nham a impactar positivamente nas avaliações compor-
tamentais de compra dos clientes, gerando ações efetivas
nas estratégias comerciais. Reforça Shepard (l 999) que
não é necessário o uso de técnicas estatísticas ou métodos
quantitativos para desenvolverem-se estes segmentos.

Algumas vezes, o simples julgamento intuitivo e o senso
comum podem também permitir identificar grupos de
segmentos adequados.

Desta forma, apresenta-se a aplicação de um modelo
de segmentação de dois estágios, superando os vieses
daqueles que se restringem apenas a um estágio, corren-
do o risco de agruparem-se características diferentes, e
não somente similares (TOLEDO; SIQUEIRA, 2001).
Assim, para o primeiro estágio faz-se uma análise de
agrupamento (cluster analysis}, em que se leva em
consideração o tamanho do comprador com base no
comportamento histórico do faturamento líquido acu-
mulado de cada cliente num horizonte temporal de
pelo menos dois anos. A classificação e a determinação
dos grupos de clientes decorrerão do quanto os valores
de vendas acumuladas estão dispersos em relação às
médias específicas de cada grupo, tomando-se como
referência o limite máximo de três desvios padrões em
relação à média. Esta métrica adotada decorre da elevada
probabilidade (99,73%) de encontrarem-se elementos
similares nesta distribuição. Quanto ao segundo está-
gio, este tem como base as variáveis comportamentais.
denominadas de variáveis categóricas RFM (Recency,
Frequency, Monetary) (HUGHES, 1998). A razão de o
modelo fazer uso destas variáveis categóricas decorre
dos seguintes aspectos: clientes que compraram recen-
temente provavelmente são mais sensíveis ás próximas
promoções do que aqueles que compraram no passado.
Este princípio universal tem se mostrado uma verdade
em quase todas as indústrias. Também é verdadeiro para
aqueles clientes que compram com mais freqüência do
para os que compram menos freqüentemente. Porém, o
real poder do modelo decorre da combinação das três
métricas RFM, que identifica, através dos escores asso-
ciados a cada variável, aquela que se apresenta como
mais deficitária, orientando as ações de melhoria sobre
as possíveis causas deste problema.

Hughes (1998, p. 78) reforça o modelo através desta
citação: "é o mais poderoso método de segmentação
que você pode usar tendo um banco de dados". Sendo
o banco de dados o local onde se armazena a totalidade
dos dados das organizações, utilizá-lo como base para
a extração e a filtragem de informações aumenta a efi-
cácia no processo decisório, posicionando a empresa
em vantagem competitiva com relação à concorrência.
Uma das razões às críticas ao modelo proposto por
Hughes, segundo Shepard (1999), é o grande número
de combinações decorrentes do confronto das três
variáveis categóricas pelas cinco classes de clientes
iguais (^w/ntó),proporcionando um total de 125 células
combinatórias. Conforme recomenda Stcvenson(1983,
p. 33), "é aconselhável tomar entre cinco e quinze
classes. Menos do que cinco classes podem ocultar
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detalhes importantes dos dados. Mais de quinze torna
a apresentação demasiado detalhada."

Desta forma, o presente trabalho tem como foco cen-
tral a aplicação da metodologia do RFM modificada e
agora denominada VFR, em que além de trocar a ordem
das variáveis e substituir a variável M, de monetário, por
V de valor (DUFFY, 2002), as variáveis categóricas serão
ponderadas de acordo com o foco estratégico priorizado
(rentabilidade, íidelizaçào c sustentabilidade). Assim,
além de restringir a apenas cinco as categorias de clientes
definidos como íop, hoí, warm, colde ice, também serào
identificadas de forma discriminada as ações e diretrizes
das quais a equipe de vendas deverá fazer uso para que
possa alcançar o alinhamento estratégico estabelecido
através da direção comercial da empresa.

b. A metodologia focometria®
Inspirada no modelo RFM proposto por Hughes

(1998), a metodologia denominada de focometria3

utiliza-se do mesmo conjunto de métricas que permite re-
alizar, além da classificação dos cinco quintis das classes
dos clientes, o ranking ordenado hierarquicamente dos
melhores aos piores dos clientes. Segundo Brooks (1993,
p. 19): "o foco é definido como um centro de interesse
claramente definido, ou um dispêndio de tempo, energia
ou dinheiro para maximizar o retorno em qualquer dos
elementos acima".

Os melhores clientes são aqueles que compraram re-
centemente, que compram com freqüência e que gastam
muito (KOTLER, 1999). A metodologia sugerida pela
focometria ordena de forma diferente as variáveis cate-
góricas de análise, VFR, ou seja, priorizando em primei-
ro lugar a variável M-valor, em segundo lugar a variável
F-freqüência e, finalmente, a variável R-recência.

A razão desta inversão decorre da diferença de ob-
jetivos que formataram o modelo proposto por Hughes
(1998), que se fundamenta na elaboração de estratégias
exclusivas de marketing e na metodologia focomctria,
que se direcionam prioritariamente às estratégias da área
comercial. Brown (2001) reforça esta ordenação quando
afirma que a empresa precisa diferenciar os clientes pri-
meiro pelo valor que eles representam e então por suas
necessidades psicográficas (estudo do comportamento do
consumidor), em vez de confiarem em padrões históricos
ou demográficos. A mensuração dessas métricas em es-
cores de valores definidos no intervalo de 5 a l, em que 5
é considerado a melhor posição decrescendo até l, sendo
esta a pior posição, permitirá avaliar-se aquelas métricas
que estão defasadas em relação às demais, focando-se a
ação de melhoria sobre os fatores relevantes que possam
estar contribuindo para esta performance.

3 Foco sob medida (PALEO, 2003).
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Day (1990) salienta a adoção de uma mentalidade
de segmentação na empresa, pois tal adoção melhora a
compreensão a respeito dos clientes c incentiva a busca
de estratégias que sirvam a segmentos diferentes com
diferentes produtos e estratégias. O processo de ranking
classifieatório dos clientes é obtido através da pondera-
ção das varáveis categóricas cujos pesos decorrem da
priorização dos objetivos estratégicos de crescimento
sustentável da organização, conforme modelo de gestão
a ser adotado:

• Gestão da rentabilidade do negócio: a métrica relacio-
nada a este modelo de gestão é o valor de contribuição.

• Gestão da fideiização dos clientes: a métrica rela-
cionada a este modelo de gestão é a freqüência, eujas
variáveis que a definem são decorrentes do turn over dos
produtos ou serviços comercializados pela empresa.

• Gestão da sustentabilidade do negócio: a métrica
relacionada a este modelo de gestão é a recência, a qual
identifica o life time value dos clientes e seu histórico
transacional com a empresa.

c, A gestão da carteira de clientes pela metodologia
focometria**

Conforme se pode verificar na figura 3, o processo
de gestão eficaz da carteira de clientes pela focometria
divide-se em análise reativa e proativa. Do lado da
análise reativa inicia-se o processo de gestão com a
definição da estratégia comercial a ser príorizada pela
empresa. Neste caso, observam-se como foco essencial
comum a todas as empresas os seguintes objetivos co-



merciais: rentabilidade, fidelizaçào e sustentabilidade.
Estes objetivos serão os responsáveis pelos diferentes
pesos atribuídos às variáveis categóricas (VFR), as quais
permitirão ranquear os clientes conforme o somatório
do escore de cada variável atribuído a cada cliente da
carteira relacionado ao seu grupo específico.

Definida a estratégia comercial priorizada, parte-se
para a macrossegmentação da carteira geral de clientes
em grupos homogêneos, com base no faturamento
líquido acumulado no período de, no mínimo, dois
anos. Serão identificados tantos grupos quantos forem
necessários a incorporar toda a carteira de clientes
da empresa, levando em consideração a dispersão do
entorno de três desvios padrões em relação à média do
faturamento líquido acumulado. Em aplicações já reali-
zadas da metodologia em empresas do setor industrial,
identificaram-se segmentos compostos de dois grupos
(clientes comuns e especiais), assim como segmentos
compostos de quatro grupos: clientes vips, especiais,
potenciais e pequenos,

O passo seguinte será a microssegmentação com
base nas variáveis categóricas, VFR à luz da realidade
(representantes ou distribuidores), levando em conside-
ração a realidade operacional e conjuntural à qual cada
um encontra-se impactado. Na avaliação dos escores
obtidos de cada cliente associado à carteira dos interme-
diários, obtém-se o ranking desta carteira, apurando-se
as variáveis categóricas que estão comprometendo a
classificação daqueles inferiormente posicionados,
denominado-as de variáveis deficitárias.

Finalizadas as etapas da análise reativa, parte-se para
as etapas que compõem a análise proativa da gestão da
carteira de clientes. Este processo inicia-se com a iden-
tificação das causas que podem estar comprometendo
a variável deficitária da performance do(s) cliente(s)
analisado(s), relacionando um indicador de avaliação
àquela causa essencial, que deverá ser trabalhada pela
equipe comercial para que a meta a ser alcançada no
indicador de avaliação possa ser atingida no prazo esti-
mado. A conseqüência desta ação em campo permitirá
elevar o escore desta variável deficitária, favorecendo a
possível migração deste cliente-alvo para níveis supe-
riores no ranking da carteira de clientes, melhorando a
performance da empresa no mercado de atuação.

Os processos que envolvem tanto a análise reativa
como a proativa são iterativos, ou seja, após um determi-
nado período de monitoramento da carteira de clientes,
em que ocorreram migrações de clientes no ranking clas-
sificatório (período de, no mínimo, um ano), novamente
faz-se necessário reclassificar-se a carteira de clientes.
Desta forma, com os novos valores acumulados, apurar-
se-iam as novas classificações, dando prosseguimento
às etapas de análise acima descritas.

Microvetores informativos: vetor processo,
vetor risco e vetor prescritivo

Após a determinação do comportamento histórico da
carteira de clientes através de sua segmentação inteligen-
te em grupos e categorias, volta-se para a otimização e a
maximização do retorno dos clientes via os microvetores
informativos contextualizados à realidade de cada cliente
intermediário (representantes ou distribuidores).

O vetor processo(b analisa a logística de demanda,
atendimento e abastecimento dos produtos entre os
players dos setores envolvidos: produtores e varejistas.
Este enfoque tem como objetivo identificar a forma de
otimizar este fluxo de recursos, fazendo uso da metodo-
logia do CPFR (Collaboraüve Planning Forecasting and
Replenishment). Conforme Andraski (2002), o CPFR se
concentra na elaboração conjunta de previsão de vendas
e do planejamento de reposição dos itens envolvidos,
levando em consideração as limitações existentes na
cadeia de suprimentos, sejam elas do fornecedor indus-
trial, do cliente varejista ou do distribuidor. Já segundo
Ritter, (2003), o CPFR:

é um conjunto de procedimentos amparado pelo
Comitê Voluntário para a Padronização do Comércio
entre Indústrias (VICS - The Voluntary Interindustry
Commerce Standards), fundado em 1986 e formado
por representantes de diversas empresas, com o
objetivo de aumentar a eficiência dos canais de su-
primento, particularmente no setor de varejo, através
do estabelecimento de padrões que facilitem os fluxos
físicos e de informações.

O objetivo central desta metodologia é de obter, atra-
vés do planejamento compartilhado, uma maior precisão
na previsão de vendas e nos planos de ressuprimento.
Desta forma, torna-se possível a redução dos estoques ao
longo da cadeia de suprimentos e a obtenção de níveis
mais elevados de serviços e satisfação dos clientes, o
que tende a aumentar o volume de vendas (JOHNSON;
CARROLL, 2001). Esta metodologia busca atender os
seguintes objetivos:

1. analisar os dados da demanda com a freqüência
desejada (mensal, semanal ou diária) em relação às ca-
racterísticas próprias, como sazonalidade, tendência e
variabi l ídade. Auxilia, de forma estruturada e detalhada,
na definição das previsões de venda;

2. otimizar para cada item o estoque médio necessário
em cada almoxarifado da rede distributiva, para assegu-
rar o nível de atendimento ao cliente estabelecido, em
função das características da demanda (freqüência das
linhas de pedido de venda e suas variabilídades) e das
características do processo de ressuprimento e/ou de
produção para a recolocação dos estoques;

3. calcular as necessidades de compras e/ou produção.
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considerando a situação prevista de inventário nos vários
almoxari fados de produtos acabados.

O vetor risco,, busca identificar a relação ótima entre
(c)

o risco c o retomo da carteira de clientes com objetivo de
perpetuar aquela relação favorável à empresa, visto que
compras repetidas por clientes já estabelecidos geralmen-
te exigem menos esforço de marketing - até 90% menos,
segundo certas estimativas ~ do que compras iniciais por
novos clientes (DHAR; GLAZER, 2003). Avalia-se o
risco dos clientes identificando o coeficiente beta4 (risco
sistemático) de cada um, ou seja, apurando a correlação
do retorno previsto de cada cliente com o retorno pre-
visto da carteira existente. Portanto, tem-se a análise e o
controle do risco quando se consegue avaliar o impacto
coletivo do comportamento da combinação específica da
carteira de clientes sobre o total de seus fluxos de caixas.
Ou seja, se todos os clientes individualmente desejáveis
são, do ponto do ponto de vista do risco, desejáveis co-
letivamente (DHAR; GLAZER, 2003).

O crescimento da carteira de clientes está condi-
cionado à relação risco-retorno deste ganho marginal,
pois, à medida que se eleva o volume de recursos
aplicado neste ativo, maior deverá ser o retorno em
razão da exposição maior ao risco que envolve este
novo s tatus quo da carteira de clientes. A partir do
critério classíficatório da carteira de clientes com base
na metodologia denominada de focometria, o nível de
risco poderá ser determinado por grupos de clientes
conforme a macrossegmentação da carteira proposta
pelo modelo (o mesmo será descrito a seguir). Esta
análise, a priori, permitirá identificar aqueles grupos
que apresentam maior sensibilidade através da deter-
minação do coeficiente beta.

O coeficiente beta do cliente será determinado pela
formulação da equação l:

Quanto ao retorno sobre os clientes (ROC), este
será obtido através dos fluxos de caixa atuais e futuros
gerados pelas operações comerciais com os recursos
necessários alocados no ativo das empresas. Nesta linha

4 Risco sistemático ou não-diversificável: é a medida da declividade
da reta de regressão entre a rentabilidade da empresa em função da
rentabilidade do mercado (WESTON; BRIGHAM, 2000).

de análise, Rogers e Peppers (2005, p. 13) relatam: "uma
empresa mais eficiente do ponto de vista do ROC não
apenas colherá os lucros atuais como tenderá a conser-
var e renovar o seu patrimônio de clientes mediante
investimentos no desenvolvimento de novos produtos,
serviços ao cliente, relacionamento com clientes, prio-
rização de clientes, retenção de clientes, aquisição de
novos clientes e outros".

O retorno do cliente (ROC) será determinado a partir.
da equação 2:

Ainda conforme Peppers e Rogers (2005, p.08),
"o ROC é igual ao fluxo de caixa corrente gerado por
clientes, mais qualquer variação no ativo subjacente
em clientes, dividido pelo ativo total em clientes
no início do período". Neste artigo, propõe-se fo-
car a atenção no vetor comportamento, visto que
a amplitude e o aprofundamento dos seus efeitos
poderão promover indiretamente impacto sob os
demais vetores.

Para o desenvolvimento do vetor prescritivo
faz-se uso da análise de regressão múltipla, de forma
que cada variável categórica de cada grupo de clien-
tes que venha assumir diferentes níveis ou valores
será denominada de multinivelada, representada por
um conjunto de variáveis artificiais (NEUFELD,
2003). Esta técnica permite avaliarem-se os dados e
distingui-los em grupos diferenciados e, a partir das
variáveis independentes ou explicativas, estimar-se
o valor da variável categórica dependente. Segundo
Neufeld (2003), "a análise de regressão múltipla pode
tratar de qualquer problema que possa ser analisado
pelo teste estatístico através da análise da variância
denominado de ANOVA (o qual fornece os mesmos
resultados). Diferentemente da ANOVA, a análise
de regressão múltipla pode lidar com problemas que
envolvem uma mistura de dados com variáveis cate-
góricas e contínuas".

Através da classificação ponderada das variáveis
categorias (VFR), identificar-se-á a que classe, dentre
as cinco definidas, pertence cada cliente, apurando-sc
os dados cadastrais totais e/ou parciais selecionados
de cada um conforme a figura 4.
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Figura 4 - Base de análise do cadastro dos clientes
Fonte. Autor.

Conforme Toledo & Siqueira (2001, p.54), "no ma-
rketing industrial, mais eficaz do que a segmentação de
mercado é a segmentação e a tipificação dos clientes".
Nesse sentido, tão importante quanto segmentar os
clientes em diferentes classes de interesse é desenvolver
um modelo que permita ao executivo de marketing pre-
dizer em que segmento osprospects deverão se situar,
permitindo desenvolver-se um plano de ação preven-
tivo sobre variáveis independentes, conhecidas como
descritores dos segmentos, que possam interferir num
melhor posicionamento na carteira de clientes desses
futuros clientes.

Para o desenvolvimento do vetor prescritivo,
verificou-se a necessidade de incluírem-se dados
contidos na base de análise que incorporam dados
não-métricos, tais como atividade econômica e locali-
zação geográfica, que deverão fazer parte das variáveis
categóricas que compõem o modelo. Para a resolução
deste problema, utilizam-se as variáveis numéricas
que possam quantificar os atributos através de tabelas
pré-estabelecidas.

Os programas de fidelização implementados pelas
empresas têm como objetivo precípuo ampliar o retorno
sobre os clientes (ROC) através de um maior volume
de compras lucrativas, bem como de uma maior per-
manência destes clientes com a empresa (PEPPERS;
ROGERS, 2005). Investir em projetos que busquem a
maior retenção dos clientes de forma generalizada, sem
identificar o retomo proporcionado por cada cliente à
empresa, poderá levar a empresa não apenas a incorrer
em desperdício de recursos como também a fidelizar
clientes que pouco ou nada contribuem para a amplia-
ção da lucratividade da empresa. Assim, segmentar o
mercado em diferentes grupos de clientes permitirá
aos gestores identificar conjuntos de ações comer-
ciais e de marketing que promovam o maior retorno
na relação custo/benefício. A recuperação das perdas

incorridas em ações de gerenciamento implementadas
no passado, que geram grandes frustrações e dúvidas
quanto aos procedimentos adotados, poderá ser, se não
eliminada, pelo menos minimizada através de uma
postura preventiva.

Similar à postura dos gestores da tesouraria das
empresas diante da concessão de crédito aos clientes
ou prospects com base no grau de risco que envolve
a política creditícia a ser adotada para cada perfil de
cliente, os gestores comerciais, através de suas atua-
ções em campo, deverão ater-se ao risco que envolve
conceder benefícios comerciais (descontos, material de
merchandising, promotores de vendas, prazos, etc.) aos
prospects sem uma pré-análise classificatória, de acor-
do com o histórico comparativo da carteira de clientes.
Dessa forma, estar-se-ão evitando possíveis desperdícios
de recursos e antecipando-se a ações que façam migrar
aqueles clientes, classificados em classes inferiores, para
classes superiores, gerando tanto uma maior satisfação
e expectativa desses clientes como um maior retorno
para a empresa.

Em razão do processo contínuo de turbulência que os
mercados vêm enfrentando, nos últimos anos, conforme
cita Kumar (2005, p. 24), ao lembrar que "nas duas úl-
timas décadas, o varejo mundial vem experimentando
um crescimento sem trégua", a busca por soluções que
incorporem este nível de complexidade impõe a eficácia
na gestão dos recursos pelas organizações. Neste sentido,
a análise do TRM poderá suprir uma demanda que está
sendo atendida de forma fragmentada, porém aquém
das necessidades que os gestores focados no business
to business requerem.

Assim como o CRM busca maximizar a relação
com os consumidores, ampliando o valor da relação
e proporcionando benefícios amplos entre as partes
envolvidas, o TRM foca sua atenção na relação com os
clientes que estão distribuídos nos diferentes canais de
distribuição e dos quais o setor industrial depende para
escoar sua produção e perpetuar suas atividades. Este
artigo visa propor não só uma reflexão sobre este cená-
rio, como indicar uma metodologia de gerenciamento
comercial que atue sobre as relações transacionais entre
os players do mercado. Com vistas a modificar e equi-
librar esta relação de poder entre o setor industrial e o
varejo, o artigo apresenta um método que, através da
segmentação múltipla da carteira de clientes, distingue
os diferentes e agrupa os semelhantes, de forma a que
as ações de gerenciamento sejam focadas às causas que
efetivamente são responsáveis pela baixa performance
das metas comerciais objetivadas.
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