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Uma metodologia, dos
conceitos básicos de CRM
Com uma exploração adequada e inteligente, a solução permite ampliar a
margem de lucro desconcentrando as vendas

surgimento de novos competidores, acirra-
mento da concorrência e clientes mais exi-
gentes estimulam a busca pela diferenciação.

Muitas empresas consideram o marketing de relacio-
namento o mecanismo mais preciso para fazer que a
sua imagem chegue ao consumidor - gerando reper-

cussão e envolvimento - pois
proporciona fidelização da
clientela com soluções que
integram benefícios e valores
alinhados ao perfil da compa-
nhia. Além disso, para obter su-
cesso são necessários produtos
e clientes rentáveis, assim como
manter os consumidores con-
quistados ao invés de buscar
constantemente por novos. En-
tre as grandes firmas do País,
20% dos clientes representam
80% do lucro, portanto seria
natural dedicar atenção espe-
cial a este grupo. Porém, a seg-
mentação conforme os valores
econômicos que os usuários re-
presentam, pode acabar enca-
recendo o serviço e, com isso,
deixam de ser lucrativos.

Esse foi exatamente o pro-
blema encontrado em uma
grande empresa de eletroele-
trônicos. Para solucioná-lo um

banco de dados detalhado foi estruturado e uma me-
todologia exclusiva de venda direta, com conceitos
básicos de CRM, foi aplicada. Com isso, criou-se um
programa de fidelização a partir da base de informa-
ções, que continha as preferências do cliente e o his-
tórico de transações com a companhia, estas
informações serviram para oferecer atendimento
personalizado.

Selecionamos pequenos e médios revendedores
que, pelo baixo volume e freqüência de compras, não
justificavam financeiramente visitas pessoais. Esta seg-
mentação também foi baseada na desconcentração de
risco, ou seja, vender baixos volumes para um grande

número de ponto-de-
venda e na possibilida-
de de praticar preços
com maiores margens,
já que o assédio a pequenos revendedores é menor por
parte da concorrência e de grandes atacadistas. Para
isso foi preciso encantar os clientes, conhecer perfeita-
mente suas necessidades, proporcionar atenção indivi-
dualizada, tratamento personalizado. Isso tudo foi
possível sem a necessidade da presença física de um
revendedor, o que demandaria um custo elevado. Por
meio de uma operação de televendas, trabalhamos
com dez profissionais treinados que, mediante o acom-
panhamento de cada carteira de clientes, tinham como
objetivo o desenvolvimento do ponto-de-venda alinha-
do ao potencial do revendedor. As revendas foram seg-
mentadas conforme o acompanhamento de RFV
(Rescência, Freqüência, Valor). Clientes que historica-
mente efetuam compras com, no máximo quatro me-
ses de intervalo, também foram considerados efetivos e
passaram a ter acompanhamento mensal.

A partir de análise mensal identificamos os clientes
que interromperam o ciclo de compra usual, estes foram
agrupados e passaram a receber abordagens de anti-attri-
tion (abordagem diferenciada para saber porque deixou
de comprar), ou seja, aproximação e relacionamento. Já
os revendedores que nunca compraram são abordados
com ofertas diferenciadas de prospecção.

Após oito anos de operação, os maiores benefícios fo-
ram: aumento de rentabilidade, independência parcial
de grandes atacadistas para a pulverização dos produ-
tos, maior controle regional de going price; melhora de
mix de produtos nos pequenos e médios revendedores;
agilidade em distribuir lançamentos e fazer face-out de
produtos e facilidade na cobertura de regiões não explo-
radas. O conhecimento destes clientes possibilitou uma
atuação segmentada, tanto no atendimento como na
distribuição de verba e foi decisiva para otimização dos
negócios. Muitas empresas definem a utilização do CRM
como algo indispensável para personalização das rela-
ções comerciais. Ou seja, é mais importante contar com
profissional que entenda de gerenciamento de relacio-
namento com clientes, do que ter um software robusto
para implementar o CRM.
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