
Recuperação
de clientes inativos
Foram eles que deixaram de comprar ou sua
empresa que esqueceu de dar atenção a eles?

POR CLEVERSON ULIANA / FOTOS: DIVULGAÇÃO

ue a verdade seja dita: conquistar e
perder clientes já se tornou um hábito
corriqueiro nas empresas. Tanto que
parece ser mais importante conquistar

um novo cliente que manter os já existentes,
sem perceber que tal prática leva à perda futura
dos consumidores hoje conquistados.
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Antes disso, há um indício claro
de que o fim do relacionamento pode
estar próximo: o cliente diminui sua
freqüência de compra até que para
totalmente de comprar. É o que se
convencionou chamar de cliente ina-
tivo, com direito a todo o pejorativis-
mo inerente ao termo. Uma pessoa
que não tem atividade nem atua esta
parada, é ineficaz, certo?

Errado! Afinal, se um cliente com-
prava de sua empresa, por que deixou
de comprar? Ele simplesmente parou
de utilizar o produto e/ou serviço ou
esta comprando do concorrente? A
única certeza é que algo aconteceu
nesse processo. E são grandes as chan-
ces de que o veredicto aponte sua
organização como culpada, nem que
seja pelo simples, porém grave, fato
de ter esquecido o cliente, causando
assim sua inatividade.

O que é um cliente inativo?
Antes de entrarmos nos pormenores
da questão, vale a pena discutir o
conceito de inativo. Para Yvan Nepo-
muceno, consultor com foco na recu-
peração de clientes e responsável pe-
lo Projeto Gerenciador de Vendas,
esse rótulo precisa ser repensado:
"Quando falamos que um cliente é
inativo, ele simplesmente nos trocou

pela concorrência. Embora is-
so seja óbvio, nos leva a refle-
tir e buscar as causas da inati-
vidade desses consumidores
dentro de nossa empresa. Isso
mostra que a inatividade é ine-
rente a nossa capacidade de
mantê-los como parceiros, mu-
dando o foco da questão. Quan-
do transferimos essa respon-
sabilidade para nossa compa-
nhia, abrimos um leque de
possibilidades e ações para
recuperá-los".

Para Marcelo Caetano, es-
pecialista em fidelização de

clientes e sócio-diretor da Solução
Comercial, cliente inativo é aquele
que dá sinais claros de que está dei-
xando de consumir o produto e/ou
serviço que sua companhia vende,
mas que ainda não trocou você pelo
concorrente. "Empresas e consumi-
dores têm um ciclo de compras dife-
rente. Alguns são de 30 dias, ou seja,
se o cliente ficar 40 dias sem comprar,
é um sinal claro de quebra de ciclo.
Nesse momento, ele dá sinais de ina-
tividade. Então, é hora de agir, acen-
der uma lua vermelha e alertar a or-
ganização de que isso está acontecen-
do", aconselha.

Sandra Camelier, consultora de
marketing direto e sócia-diretora da
Speciallist, também defende que clien-
te inativo é aquele que não fechou
novos pedidos no prazo previsto para
recompra: "Em uma indústria que
atende um pequeno comércio, com
freqüência média trimestral de pedi-
dos, o cliente poderá ser considerado
inativo após seis meses da última com-
pra. Um assinante de revista que não
renovou sua assinatura ao fim do pe-
ríodo é um cliente inativo. Para um
supermercado, o consumidor que não
retornou nos últimos dois meses pos-
sivelmente é considerado inativo".

Claro que, em períodos de crise, a

própria expectativa de sofrer seus
efeitos já leva uma parte dos consu-
midores a adiarem a reposição de seus
estoques. Com isso, o intervalo médio
entre os pedidos aumenta, o que não
significa, obrigatoriamente, um acrés-
cimo na quantidade de clientes inati-
vos. "O ciclo de compras pode sofrer
algumas alterações em momentos de
crise, porque os consumidores deixam
para comprar quando o estoque está
no limite. Mas não acredito que pos-
samos considerá-lo como um cliente
inativo, e sim que esta criando um
novo ciclo de compras", comenta Mar-
celo Caetano.

Na realidade, o mercado todo está
se reorganizando dentro de novos
padrões e as pessoas estão se tornan-
do mais seletivas. "Acredito que, em
tempos de crise, as companhias agem
com moderação. Em alguns casos, os
compradores passam a negociar pra-
zos e descontos, já em outros, procu-
ram priorizar", argumenta Débora
Martins, consultora especialista em
gerenciamento das relações entre em-
presas e clientes e palestrante da Aten-
der Bem Consultoria.

Favorecendo a inatividade
Independentemente da crise, existem
erros comuns cometidos pelas orga-
nizações que as fazem aumentar sua
carteira de clientes inativos. O pri-
meiro é não estabelecer claramente
qual o período que define que um
determinado consumidor ou um gru-
po entre em inatividade. Assim, mui-
tos se tornam inativos sem que a em-
presa tome nenhuma providência.
"Esse ponto é de extrema importância,
pois se um cliente inativo torna-se
um ex-cliente, a chance de recuperá-
lo fica significativamente mais baixa
e cara. Para ajudar nessa tarefa, é
muito importante ter um sistema. Mas
se não tiver, precisa ser no braço mes-
mo: chegou ao fim do mês, analisa
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quem não comprou, e corre atrás do
prejuízo. O que não pode é deixar o
cliente ir embora", recomenda Mar-
celo Caetano.

Ele destaca também que outro er-
ro é deixar essa análise somente para
o vendedor. Gerentes e supervisores
devem se envolver nesse processo,
afinal, trata-se de um assunto estra-
tégico da empresa. "Para o profissional
de vendas, devido à rotina, é mais
fácil o cliente dar desculpas e parar
de comprar. Em uma visita, ele culpa
o excesso de estoque; em outra, diz
que está segurando as compras e assim
vai. Mas, quando você tem uni padrão,
essas subjetividade s são deixadas de
lado e o supervisor ou a estrutura de
retenção entra em ação", explica Ca-
etano.

A busca constante por se atingir
metas de vendas tem levado as empre-
sas a concentrarem esforços nos clien-
tes que possuem maiorpoder de com-
pra. Trata-se de outro grande erro,
pois os consumidores menos rentáveis
são deixados de lado, o que, com o
tempo, passa a representar um núme-
ro expressivo de clientes rotulados
como inativos. "São consumidores que
representam muito pouco individu-
almente, mas, se somadas suas parti-
cipações, estariam contribuindo hoje
com um percentual expressivo do
faturamento e conseqüente diminui-
ção da carteira de inativos", adverte
Yvan Nepomuceno.

A maioria das empresas concentra
seus melhores investimentos na con-
quista de novos clientes, não é mesmo?
Depois que eles fazem a primeira ou
segunda compra, passam a ser trata-
dos como apenas mais um. Outro
erro! "Quando existem, os investi-
mentos para encantar e fidelizar clien-
tes costumam ser pequenos. Muitas
organizações não enviam sequer uma
carta de boas-vindas ou agradecimen-
to pela primeira compra. E grande

parte dos vendedores aguarda, de
braços cruzados, que o consumidor
ligue para fazer novos pedidos, es-
quecendo que a concorrência está
ativamente buscando conquistá-lo",
lembra Sandra Camelier.

Falta de comunicação e de um sis-
tema integrado de informação é outro
fator que leva as companhias a au-
mentarem sua carteira de inativos.
"As empresas perdem principalmente
por não terem um banco de dados
atualizado, no qual poderão acompa-
nhar seus inativos e criar campanhas
para reconquistá-los. Ocorrem várias
mudanças nas estruturas organiza-
cionais: pessoas entram e saem, ge-
rências e diretorias mudam, etc. Por
isso, é preciso ter um banco de dados
atualizado com o histórico das nego-
ciações e da fidelidade nos prazos e
pagamentos, valores da maior e menor
fatura, periodicidade de compra, entre
outras informações que julgar impor-
tantes", recomenda Débora Martins.

Prevenindo a inatividade
Depois dessa infinidade de
erros que você certamente irá
evitar a partir de hoje, é o mo-
mento de falarmos sobre os
cuidados para evitar que clien-
tes ativos se tornem inativos.
Monitorar de perto e abrir ca-
nais de comunicação que es-
tejam acima do vendedor, co-
mo um 0800, é uma das dicas
de Marcelo Caetano: "Muitas
vezes, quem leva à inatividade
é o próprio vendedor. Se ele
combina de passar em deter-
minada data, e não o faz, o
consumidor tem de ligar para
alguém a fim de fazer o pedi-
do. Nessa hora, ele precisa
notar que existe uma estru-
tura de suporte por trás do
vendedor, caso contrário, com-
prará do concorrente".

Para Sandra Camelier, um bom
relacionamento é a chave contra a
inatividade. Ela lembra que, assim
como ocorre com cada um de nós,
para o cliente é muito mais cômodo
comprar sempre do mesmo fornece-
dor: "Se ele estiver satisfeito, sentir-se
valorizado e perceber claramente as
vantagens de continuar comprando
naquela empresa, não estará dispos-
to a mudar. Por isso, na quase totali-
dade das vezes, a organização só per-
de para a concorrência se não for
capaz de compreender as necessida-
des do cliente, atendê-las e mantê-lo
consciente das vantagens de conti-
nuar fiel. E fidelidade, é importante
dizer, não é algo que se compra com
prêmios, conquista-se no dia a dia do
relacionamento".

Débora Martins vê a pós-venda
como a grande arma das empresas.
"Muitas pessoas não imaginam o po-
der que a comunicação posterior à
venda pode operar em suas futuras
negociações. Costumo compará-la à
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visita de um amigo. Imagine que ele
veio visitá-lo e, quando for embora,
depois de algum tempo, você liga pa-
ra saber se chegou bem em casa. Des-
se modo, seu amigo sente-se cuidado,
acolhido. Com os clientes também é
assim, eles querem sentir-se ampara-
dos", explica.

Atenção!
Averdade é que as organizações não
dão a devida atenção aos clientes
inativos, mesmo sabendo que é mui-
to mais fácil, e custa bem menos,
fidelizar um cliente que ter de recu-
perá-lo. "Este é um grande problema
das empresas brasileiras: elas estão
mais focadas nos consumidores dos
concorrentes que nos seus. O que é
mais importante que monitorar um
cliente que está deixando de comprar
de sua companhia? O custo disso é
muito grande. As organizações in-
vestem milhões em propaganda e
prospecção, mas deixam seus clien-
tes irem por água abaixo - e depois
colocam a culpa na guerra de preços",
adverte Marcelo Caetano, que tem
urn caso bastante interessante da
academia em que freqüenta - que
posteriormente se tornou sua clien-
te. O proprietário ficava impressio-
nado, pois o número de matrículas

era alto, porém a quantidade
de alunos ativos não crescia
na mesma proporção. "Ana-
lisamos os números e perce-
bemos que as pessoas que
ficavam mais de 30 dias sem
freqüentar a academia rara-
mente voltavam, ou seja, após
30 dias sem comparecer na
academia, elas se tornavam
ex-clientes - e estavam quase
perdidas" explica.

A estratégia foi disponibi-
lizar uma funcionária para li-
gar a todos os clientes que com-
pletavam 20 dias sem ir à aca-

demia. Ela perguntava sobre o motivo,
se teve algum problema com equipa-
mentos ou instrutores. Mas a alegação
era sempre a mesma: falta de tempo
por excesso de trabalho ou estudo.
Então, ela dizia que era exatamente
nesses momentos que o corpo preci-
sava estar preparado e disposto, con-
vidando-o a voltar e explicando que
ele ganharia um brinde ,que seria en-
tregue na recepção. "O resultado foi
impressionante: mais de 30% dos alu-
nos voltavam simplesmente devido a
esse telefonema. Aideia não tem nada
de genial. É muito simples, mas fun-
ciona. Às vezes, as empresas querem
complicar, porém deixam de fazer o
básico", destaca Caetano.

Quando o assunto é atenção ao
consumidor, Carlos Alberto de Faria,
pós-graduado em marketing de ser-
viços e sócio-diretor da Merkatus, é
taxativo ao afirmar que as compa-
nhias devem dar atenção aos clientes
ativos. Afinal, se derem atenção a
eles, não se transformarão em ina-
tivos. "Perder para a concorrência é
normal. Mas as organizações adqui-
rem clientes inativos por não darem
atenção aos ativos, que, sentindo-se
desprezados ou esquecidos, arranjam
outro fornecedor. Assim, as empre-
sas perdem o consumidor, suas com-

pras e referências positivas, pois
cliente inativo dá referências nega-
tivas", alerta.

Ouça o cliente inativo
Se você e sua empresa fizeram tudo
o que estava ao alcance e, mesmo
assim, o cliente se tornou inativo,
Yvan Nepomuceno recomenda abrir
canais de comunicação: "Isso o colo-
cará em contato com os clientes que
não estão sendo trabalhados, dando
a oportunidade de ouvi-los e entender
as razões que os levaram à inativida-
de. Na maioria das vezes, escutá-los
leva a repensar nossa política de co-
mercialização e reestruturar a com-
panhia de forma a adequá-la às ex-
pectativas do consumidor".

A humildade do aprendizado é
muito importante nesse processo,
ainda mais se a tentativa for recupe-
rar o cliente. É necessário escutar,
aprender e corrigir. "Não basta con-
versar, é preciso aprender com os
fatos relatados por ele. De nada adian-
tará traze-lo de volta se o que causou
a inatividade não estiver corrigido
dentro dos processos da empresa",
explica Carlos Alberto de Faria.

Recuperar ou não?
Uma dúvida bastante comum é se a
organização deve identificar, entre
os inativos, quais são rentáveis e
devem ser recuperados. De acordo
com Marcelo Caetano, a maioria das
empresas brasileiras avalia os clien-
tes pelo volume de vendas, e não
pelo lucro. "Quando uni consumidor
lucrativo entra em inatividade, ele
deve ser recuperado imediatamente.
Quando não for lucrativo, deixe-o ir
embora", aconselha.'e lembra que
existem casos em que os concorren-
tes oferecem descontos absurdos
que, se praticados por sua empresa,
podem acabar com a margem de lu-
cro: "Se o cliente pressionar, preci-
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samos saber deixá-lo ir embora. Até
porque, quase sempre eles voltam,
pois esse concorrente certamente irá
falhar em algum momento".

Para Yvan Nepomuceno, um con-
sumidor deixa de ser rentável para a
empresa a partir do momento em que
encontra na concorrência melhores
condições comerciais e melhores pro-
dutos. "Vale a pena questionar se não
foi nossa companhia que deixou de
ser rentável, seja pelos custos ou evo-
lução tecnológica aplicada aos pro-
dutos e serviços. Antes de avaliarmos
quais clientes merecem um trabalho
de recuperação, é fundamental olhar-
mos para a empresa com os mesmos
olhos que esses consumidores nos
olham. A inatividade está muito mais
relacionada a nossa incapacidade de
produzir bens competitivos que de
os clientes adquirirem", garante.

Já Carlos Alberto de Faria acredi-
ta que essa separação entre clientes
rentáveis e não rentáveis carrega uma
visão míope do mercado. Um consu-
midor pequeno, com volume de com-
pras baixo, pode não ser lucrativo,
mas representa a abertura de um
novo segmento de atuação. "A per-
gunta correta é: entre seus clientes
inativos, quais a organização tem
interesse de recuperar? Os motivos
podem ser vários e a recuperação não
dependerá somente de sua empresa,
mas também da boa vontade do clien-
te esquecido", afirma.

Sandra Camelier acha que não
vale a pena investir na recuperação
de consumidores cuja freqüência de
compras e valores eram baixos. "Tam-
bém não parece interessante recupe-
rar clientes cujo relacionamento tenha
sido muito desgastado ao longo de
várias reclamações, nem aqueles que
eram pouco rentáveis devido ao alto
custo de atendimento ou aos descon-
tos elevados que eram exigidos para
mantê-los", explica e complementa

que a decisão de investir ou não na
recuperação de um cliente deve ser
baseada em uma analise financeira,
selecionando consumidores que, uma
vez recuperados, apresentem um bom
potencial de lucratividade. "Recomen-
do que os inativos sejam classificados
em três grupos quanto à rentabilida-
de: média, alta e muito alta. O tipo
de abordagem - mais cara ou mais
econômica - será decidida em função
do grupo em que ele se encontra. Um
cliente de alta rentabilidade no mer-
cado de investimentos pode justificar
convites para peças teatrais, eventos
com hospedagem incluída em hotéis
cinco estrelas e outros mimos espe-
ciais. Já a abordagem de um consu-
midor com classificação média no
mercado editorial provavelmente se-
rá limitada ao envio de cartas perso-
nalizadas", exemplifica.

Como abordar o cliente inativo
Definidos os consumidores que serão
recuperados, é hora de escolher a
forma de contatá-los. Como já
foi ressaltado, o contato deve
ser feito assim que a empresa
perceber que o cliente se tor-
nou inativo, pois é mais fácil
recuperá-lo quando os motivos
que o levaram a deixar de com-
prar ainda estão frescos em
sua memória, por exemplo: se
o ciclo de venda é trimestral,
não faz sentido algum per-
guntar dois anos depois o mo-
tivo de sua desistência.

E quais são as formas mais
eficazes para abordá-lo? Sandra
Camelier garante que, quanto
mais pessoal for o contato,
maior a chance de reverter o
processo. "Se possível, faça uma
visita. Se não puder, telefone.
Caso não seja possível telefonar
a todos, envie uma carta per-
sonalizada", recomenda.

Para Carlos Alberto de Faria, ca-
da cliente é um caso específico, e a
maneira mais eficaz é a que entregue
melhores resultados. "Tentar várias
formas, montar um histórico, fazer
estatísticas, arrumar os processos
internos para evitar novos esqueci-
mentos, etc. Haverá casos em que a
diretoria é quem irá estabelecer con-
tatos, e outros em que uma troca de
telefonemas ou e-mails poderá defla-
grar o processo de reconquista. Qual
é o melhor? O que trouxer melhores
resultados!", explica.

Para ter sucesso
Débora Martins dá algumas dicas pa-
ra você obter bons resultados na recu-
peração de clientes inativos, confira:
» Dê atenção especial à pós-venda.

Registre em um histórico tudo o
que aconteceu durante a venda.

> Mantenha sua carteira de clien-
tes atualizada e, principalmente,
com informações sobre os com-
pradores.
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» Crie o hábito de ligar para seus
consumidores periodicamente.

» Um boletim informativo mantém
um canal de comunicação ativo,
além de ajudar seus clientes a fi-
carem atualizados sobre as pro-
moções que sua empresa ofertar.

» Não ignore as reclamações e in-
satisfações de um consumidor,
outros podem se tornar inativos
pelos mesmos motivos.

A principal dica de Carlos Alber-
to de Faria, como já foi ressaltado, é
ouvir o cliente atentamente, mos-
trando preocupação e corrigindo os
erros. "Se houve falha comprovada
por parte de sua empresa, é preciso
se desculpar e propor algo que a re-
pare. Em seguida, deve-se perguntar
se a compensação ficou do agrado
do consumidor. Caso a resposta seja
positiva, informar que sua compa-
nhia gostaria muito de tê-lo nova-
mente como cliente e que, se ele qui-
ser, estará à disposição para atendê-
lo de forma personalizada, com você
acompanhando pessoalmente os pe-
didos dele", sugere.

Mas é claro que a melhor recomen-
dação é não perder clientes para não
precisar recupera-los depois. "Por isso,
trate-os beme cumpra suas promessas.
Acompanhe de perto seu grau de sa-
tisfação e aja rápido, corrigindo a ro-
ta antes que eles decidam abandoná-
lo" aconselha Sandra Canielier.

No entanto, se isso acontecer, lem-
bre-se sempre de que o cliente inativo
é a melhor fonte de informações que
sua empresa pode contar para traçar
estratégias de fidelização. Esteja aten-
to, pois quando determinados motivos
começam a se repetir em outros clien-
tes, significa que sua organização
está cometendo um erro sistematica-
mente ou um concorrente está agindo
em sua base. É hora de redefinir sua
estratégia e contra-atacar!
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