


MARKETING NO COMANDO
Na busca por aprimorar o relaciona-

mento com o cliente, muitas empresas
optaram pela contratação de especialis-
tas em marketing direto que pudessem
trabalhar a informação com mais pro-
priedade. "As oportunidades das empre-
sas de marketing direto crescem quando
as organizações descobrem a importân-
cia do CRM analítico, mas não conse-
guem ter parte de sua equipe com foco
e energia disponível para cuidar disso",
explica Luiz Verona, diretor de fullfil-
mcnt da Direkt. Anna Zappa alerta que
as empresas não devem derxar o traba-
lho todo nas mãos da contratada. "O
marketing interno tem de ser o interlo-
cutor com a empresa e deve trabalhar
em parceria para que todas as informa-
ções sejam realmente consideradas", diz.

Na opinião de Sérgio Augusto, dire-
tor-geral da OgilvyOne Consulting, já é
possível ver algumas iniciativas interes-
santes com uso mais estratégico do CRM,
como prospecção de clientes com mais
qualidade e retenção. Para ele, é percep-
tível que tanto a área de marketing co-
mo a comercial estão vivenciando isso.

"Muitas empresas nos procuram e di-
zem que têm uma tecnologia x, mas não
sabem o que fazer com ela. O nosso pa-
pel tem sido discutir a estratégia da
organização para identificar as priorida-
des e direcionar essas mudanças", diz.
Segundo ele, com esse novo cenário as
empresas de marketing direto serão con-
tratadas com um papel muito mais es-
tratégico do que de comunicação. "Acre-
dito que a locomotiva do CRM tem de
ser puxada pelo marketing em parceria
corn o comercial. A tecnologia da infor-
mação tem de ser um vagão desse trem,

mas não pode estar à frente", afirma.
Para Ricardo Pomeranz, presidente da
Rapp Digital, agencia de marketing
de relacionamento digital, corn o mar-
keting na direção há uma mudança
significativa na definição da estratégia
de relacionamento que a empresa terá
com os clientes. "O marketing passa
não somente a definir a infra-estrutura
que suportará o relacionamento, mas
também cria a estratégia que terá com o
cliente", diz. Pomeranz acredita que essa
transformação está diretamente ügada
ao fato de os consumidores estarem ca-
da vez mais sofisticados. Na era do
mundo digital, o processo de interação
não exige mais somente um banco de
dados com o histórico de interação do
cliente com a empresa. "E preciso moni-
torar o relacionamento e levar em con-
sideração todos os nichos e canais em
que eles estão presentes", aponta.

COLOCANDO A
CASA EM ORDEM

Com o objetivo de aproveitar as in-
formações dos clientes de forma estraté-
gica e gerar maior valor nas campanhas
e no relacionamento, a Unidas terceí-
rizou as ações de CRM com uma em-
presa de marketing direto. Em 2004, a
locadora de veículos havia acabado de
ser adquirida pelo grupo português
SAG, que já havia tido uma experiência
negativa com um software de CRM eu-
ropeu. Por conta disso, a companhia es-
tava perdendo market sharc para peque-
nas e médias empresas e companhias re-
gionais. As três unidades de negócio
dentro da Unidas (aluguel de carros,
gestão de frotas e seminovos) preci-
savam ter as informações integradas
para gerar uma visão única dos clientes
e segmentá-los.

E aí que a Rapp Collins entra na hi-
stória. De acordo com Ricardo Pome-
ranz, o projeto foi dividido cm três fases.
Na primeira delas, trabalhou-se na es-
truturação do banco de dados cadastral
e transacional. A segunda fase foi res-
ponsável pela segmentação dos clientes.
Para isso, todos os executivos das unida-
des de negócios foram entrevistados



para a definição de critérios e regras pa-
ra a classificação de cada perfil de con-
sumidor. Em seguida, a empresa criou
algoritmos estatísticos para valoração e
potencialização de clientes. Cada fase
durou cerca de três meses.

A terceira fase foi de manutenção e
mensuração de campanhas. Nesse pe-
ríodo foi feita a administração e o en-
riquecimento do banco de dados de
clientes, atualização das matrizes, geren-
ciamento das campanhas de marketing
direto corri mensuração total de resul-
tados. A Unidas escolheu fazer a segmen-
tação baseada na matriz potencial versus
rentabilidade. Com essa metodologia foi
possível identificar os clientes subapro-
veitados, adequar a verba de comunica-
ção conforme o potencial de compra, e
identificar clientes na concorrência. De-
pois da análise dos dados e do cruza-
mento de informações, a Rapp Collins
desenvolveu urna campanha de cross e
up sclJing com o objetivo de vender no-
vos produtos e serviços para clientes corn
ótimo potencial e média rentabilidade,
criou ações de fidelização e também uma
campanha de ataque à concorrência corn
o objetivo de oferecer serviços com van-
tagens e preços diferenciados. Os resul-
tados? Aumento dos negócios e do rnar-
ket share, maior rentabilidade para a com-
panhia, fidelidade à marca, ações mais
direcionadas com aumento de no mí-
nimo 20% de retorno nas ações promo-
cionais. Hoje, a Unidas vive uma nova
realidade em que as informações do
CRM são efetivamente aproveitadas.

Outra que recorreu a uma empresa
para organizar as informações dos clien-
tes foi a Net Serviços. A principal ne-
cessidade da empresa era garantir o ge-
renciamento do banco de dados, atuali-
zado e segmentado por perfil de assinan-
tes, com o objetivo de conhecer as ne-
cessidades dos clientes e assim oferecer
produtos e serviços com resultados mais
assertivos. Atualmente, o banco de da-
dos está estruturado a partir de uma
modelagem relacionai com visões por
domicílio e indivíduos. As informações
de sistemas corporativos da Net são ge-
renciadas pela Direkt e disponibilizadas

para extração, controle de campanhas,
geração de modelos estatísticos e seg-
mentação do perfil dos assinantes e
prospects. Com isso, as ações de mar-
keting direto enriquecem o relaciona-
mento com os clientes e direcionam a
oferta de produtos mais adequados ao
perfil deles e de prospects. Além disso,
com a administração do CRM com
uma visão de marketing - seja ela inter-

na ou de uma terceirizada - é possível
criar modelos preditivos corn relação à
propensão de compra de produtos,
churn ou mesmo inadimplência.

No caso da Indiana Seguros, a ação
junto ao CRM é uma parceria entre
marketing e TI. A companhia criou sua
própria ferramenta baseada em um
sistema da Microstrategy, uma ação que
conta com a parceria forte do departa-
mento de marketing na criação'de uma
solução que ofereça uma visão abran-
gente do cliente.

De acordo com Eduardo Sallum,
superintendente de marketing da In-
diana Seguros, com a ajuda da solução a
empresa está criando modelos diferen-
ciados de atendimento ao cliente e apri-
morando o relacionamento com eles.
"Primeiro nós partimos para ações bá-
sicas para levantar as informações dos
clientes dentro da companhia. Hoje te-
rnos total controle dos dados das cen-
trais de atendimento, da entrega dos
nossos produtos e serviços, dos sinistros
etc.", diz.

Ele conta que a empresa criou um
esquema de relacionamento mais inte-
rativo com o cliente. "Quando alguém
requisita um guincho, o corretor de
seguros recebe um e-mail para que ele
possa dar amparo à vítima e acompa-
nhar a entrega do serviço, E uma ação
de pós-venda. Em uma outra situação
em que o cliente liga para a companhia
para passar a ocorrência, ele recebe pos-
teriormente um SMS quando o carro
está liberado para conserto", exem-
plifica. Além disso, a Indiana requisita
aos 'clientes que já tiveram os serviços
concluídos que respondam a um e-mail
com perguntas sobre o atendimento do
guincho, da oficina, do corretor, entre
outros pontos. "Acompanhamos essa
pesquisa on-line dentro da empresa para
observar todo o ciclo de relacionamen-
to", conta. Com as estratégias de marke-
ting alinhadas à gestão do relaciona-
mento com o cliente todos saem ga-
nhando, já que cria mais satisfação e fi-
dclização por parte do consumidor, e
garante às empresas melhores resultados
das ações de relacionamento.
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