
s estratégias de marketing para re-
tenção e fidelização de clientes alia-
das ao aparato tecnológico disponí-

vel no mercado foram o centro das discus-
sões no 54º Fórum de Debates da revista
Consumidor Moderno. Para moderar, Gian-
carlo N. Berry, sócio-diretor da Accenture.

Giancarlo N. Berry, da Accenture - Temos
duas palavras muito importantes: marketing
e retenção. Deveríamos trabalhar sobre qual
a nossa visão nesses aspectos e o que enten-
demos que acontece. No assunto retenção,
as organizações, ao menos com as quais tive
experiência, estão muito preocupadas em
aquisição. Poucas estão preocupadas em tra-
balhar o conceito da retenção, mas, sim, em
buscar clientes e não necessariamente reter
os que têm. E o marketing ainda tem um es-
tilo muito forte em questão de mídia. Ex-
ploram o marketing como se fosse uma arte
e há muito tempo o marketing deixou de ser
arte. Ele é uma ciência extremamente sofisti-
cada tanto quanto a tecnologia de treina-
mento. As empresas concordam que ainda
existe uma preocupação muito forte no
sentido de aquisição e não de retenção?

Valéria Chrysostomo Deo, do Abbott
Laboratórios do Brasil - Os SACs estão come-
çando a trabalhar um pouco mais a retenção,
descobrindo dentro de cada característica do
atendimento os seus caminhos. No Abbott, o
0800 foi implantado há cerca de dois anos e
hoje existe uma rotina que busca a retenção

do cliente. Como laboratório temos uma cer-
ta limitação nas ações com os clientes. Existe
um cuidado muito grande com a ética. Nosso
público principal são médicos que recebem
diretamente as promoções.

Márcio Fujimura, do Grupo Santander
Banespa -Algumas empresas, de fato os ban-
cos também, focaram em aquisição. Mas essa
fase já passou. Diria que os grandes bancos,
hoje, têm uma campanha de relacionamento.
Hoje existe uma área de relacionamento den-
tro da área de marketing e à parte de aqui-
sição. Em termos de estrutura e das fases do
ciclo, vejo que a mudança estrutural come-
çou, mas ela não está no topo. Na prática
ainda não está no cliente. Ele não percebe de
forma muito tangível porque é uma mu-
dança que leva um tempo para acontecer na
indústria financeira.

Wanderson A. Gloor, da Wittel - Tenho
uma opinião um pouco diferente em relação
a isso. As empresas estão muito preocupa-
das com a questão da perda de um cliente
para a concorrência. Por exemplo, trabalha-
mos com um banco e conseguimos prever se
o cliente é um que pode deixar o banco ou
não. Geramos no call center uma listagem
para que o operador ligue para um cliente
para saber porque a conta não é movimen-
tada. Alguns clientes disseram "como você
sabia que iria cancelar a minha conta?". Aí
entra toda aquela história da tecnologia de
CRM e de não perceber somente o perfil do
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cliente, mas ter o histórico da situação dele em
tempo real para que o operador possa negociar
com ele.

Ângelo Sartori, da BrasilPrev - No último ano,
a BrasilPrev sofreu uma mudança estratégica
com a chegada do novo presidente. A cultura da
empresa realmente mudou. Antes o foco sempre
estava no produto. Hoje, está no cliente. Tivemos
uma reestruturação em toda a área de projetos.
Antes, ações eram feitas isoladamente. Hoje, não
temos mais essa cultura. Todas as áreas têm de
estar integradas. Concordo que o ponto de vista
ainda é o de venda, mas temos de estar atentos
a essa parte de retenção. Mas as empresas não
estão preocupadas em fazer muita coisa, só
quando o cliente está indo embora.

Cibele Santos, da BrasilPrev - O mercado tem
caminhado para a retenção, pois é uma exi-
gência e não mais uma escolha. Mas ainda es-
tamos um pouco cru em relação ao que fazer e
como as ações interagem. Temos tecnologia, te-
mos comunicação, mas muitas vezes não conse-
guimos medir que ações específicas fazer e como
sentir o resultado delas.

Giancarlo N. Berry, da Accenture - Estamos fa-
lando de modelo de retenção, segmentação e em
entender o comportamento. Mas as análises não
estão sendo usadas cada vez mais para fazer
campanhas junto aos clientes ao invés de se fazer
um trabalho de retenção? Ainda existe um foco
muito comercial no processo de retenção.

Anna Zappa, da Plusoft - Mas cada segmento
de negócio tem suas particularidades. Alguns
anos atrás algumas companhias de seguro
descobriram a busca e a retenção do cliente. De-
tectou-se a grande fonte de prejuízo das
operações de seguros: o abandono. Descobriu-se
que o trabalho de retenção é um trabalho pró-
ativo e que poderia trazer ganho tanto para o
cliente, quanto para o corretor e à empresa. Com
essa intenção preventiva para evitar o abandono,
a principal causa do resultado negativo no
negócio, a empresa começou a conhecer melhor
o cliente, ampliar a base de dados, fornecer a
base de dados para o corretor e argumentos para
trabalhar revenda. Não tem setor melhor para
citar como exemplo de marketing aliado à TI e à
cadeia de venda.

Marco Aurélio G. Botelho, da Voxline Contact
Center- As empresas têm ferramental, histórico,
banco de dados, mas não pensam bem em recur-
sos humanos. E qualidade é atitude. Algumas
empresas têm informação, mas não têm os
analistas. Quando se tem um analista que não
entende do negócio, há uma massa de
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informações e não se sabe como usá-las. O
que você tem de relacionamento com o
cliente, o que se tem de ferramentas e quais
ações existem para retenção e fidelização? A
conclusão é que efetivamente as empresas
não conhecem seus clientes. Para conhecê-lo
é preciso passar essa necessidade para todo
o mundo. Não existe o conceito de trabalhar
os funcionários. Mas, para eles é difícil
entender qual a estratégia da empresa em re-
lação aos clientes. Os bancos segmentaram
os clientes de uma forma de retenção muito
importante. Pensaram: vamos pelo menos
manter os clientes que mais contribuem em
termos de movimentação de dinheiro, valor
agregado etc.. Mas eles não sabem qual a im-
portância de cada um para o banco. Só sa-
bem que têm importância quando vem o
problema. Minha esposa é bancária há 15
anos e sempre diz a mesma coisa: só ataca-
mos quando o cliente quer mudar de ramo.
Dentro do conceito de marketing, as soluções
avançaram vertiginosamente, mas temos de
trabalhar de forma a dizer para nosso
operador que o cliente é importante e como

deve ser tratado e começar a criar especialistas.
Faltam gestões de relacionamento e uma cultura
de relacionamento como política da empresa.

Anna Zappa, da Plusoft- De uma forma ge-
nérica, falta mesmo. Mas continuo dizendo
que a indústria de seguros, ao menos a que
eu conheço, conseguiu se antecipar e prever
o desligamento.

Giancarlo N. Berry, da Accenture - Apesar dis-
so, as indústrias não trabalham retenção, porque
ela está associada a um momento de relaciona-
mento e não a uma campanha na qual pode ser
acionada uma ação de marketing. Todos os exer-
cícios e as tecnologias ainda estão focadas em or-
ganizar o que tenho para estabelecer uma

informação e não em usar o que tenho para gerar
uma ação de relacionamento.

Rosilene Cantor Cono, da TAM - A área de
marketing está mudando. Até pouco tempo atrás,
trabalhava-se muito o ponto de campanhas, e não
havia a interação com todas as áreas da empresa,
coisa que o relacionamento e o CRM precisam.
Todas as áreas devem atuar em conjunto para que
se possa trabalhar a retenção do cliente. Mas, às
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vezes, as empresas têm tecnologia, têm inte-
gração e não têm uma pessoa especializada para
estudar as campanhas e a retenção do cliente. E
o contrário também acontece. A pessoa está lá,
mas não existe a estrutura de TI necessária.

Lúcia Marciano Rubio, Aon Warranty Services
Brasil - Vejo que o mercado ainda é muito forte
na parte de venda e fraco em retenção. Há mui-
to investimento em tecnologia e muito se fala,
mas aquela expertise de saber fazer retenção,
somente vi a área B2B fazer bem. É mais fácil,
pois são clientes de longo prazo, altos valores e
você consegue ter um grupo de pessoas res-
ponsáveis pelo cliente e que acompanham seu
desenvolvimento ao longo do tempo. Agora, o
varejo é completamente diferente. A informação
anda muito rápido, não há muito tempo e o
número de clientes é muito grande. O investi-
mento necessário para se fazer retenção nessa
área é muito mais alto, já que a quantidade de
dados é muito mais pesada. Por isso, vejo que
no varejo tem muito mais recuperação do que
retenção e nisso há muito investimento em
tecnologia. Mas quando você fala em pessoas,
não tem investimento. Precisamos de tecno-
logia, pois é importante, mas não adianta se não
investirmos em pessoas.

Raquel Hauschild, da Siebel eBusiness -
Concordo que as pessoas precisam estar melho-
res preparadas. Sou da Siebel e temos uma so-
lução em relacionamento com clientes. Ainda
hoje quando participamos de processos de ven-

das, mesmo que sejam para fidelização, as em-
presas estão orientadas para campanha de ven-
das. Quando falam em uma solução para criar
retenção, aparece um monte de estatísticas para
tentar identificar a retenção. Mas esquecem de
uma coisa fundamental: o alinhamento dos ob-
jetivos corporativos com os empregados. É mui-
to importante a atitude das pessoas. Você pode
ter qualquer solução, mas tem de ter pessoas.

Cláudio Luiz Nunes, da Oracle do Brasil -
Acho que é consenso que a retenção ainda está
muito voltada para a hora que o cliente liga
com uma insatisfação. Até então, a preocupa-
ção é vender, vender, vender. As empresas que-
rem atingir o mercado e se preocupam demais
com as ferramentas.

Raquel Hauschild, da Siebel eBusiness -
Transferem para ferramentas o processo que
deveria estar bem organizadinho.

Giancarlo N. Berry, da Accenture - O
processo é fundamental, a atitude também. Mas
o diferencial nesse processo é combinar tudo
de forma adequada, sem sobrecarregar
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nenhum dos componentes. Por exemplo, não
adianta investir uma montanha de dinheiro em
cultura e não ter tecnologia. Não vai funcionar.
Há uma combinação de fatores importantes e
pouca gente sabe fazer funcionar essa equação.

Marco Aurélio Q. Botelho, da Voxline Contact
Center - Sabe por quê? Dentro das empresas há
uma confusão sobre qual dimensão dar para ca-
da uma delas dentro da organização.

Márcio Fuj imura , do Grupo Santander
Banespa - Creio que a questão do posiciona-
mento é o que vai definir. Existem três linhas
bastante distintas. Primeiro, a empresa que
está com foco em baixo custo não vai investir
em relacionamento. A empresa que está com
foco em inovação vai investir muito dinheiro.
O terceiro posicionamento busca se apro-
ximar do cliente. Terá um custo relativamen-
te mais alto, mas o foco é o relacionamento
e a empresa vai investir em TI, pessoas ou
em processos.

Alexandre Diogo, do IBRC - Voltamos ao po-
sicionamento de risco. Existe empresa que não
investe nada em relacionamento.

Cibele Santos, da BrasilPrev - Acho que a dis-
cussão do problema passa por como medir o re-
sultado, tanto de massa como de relacionamento.

Marco Aurélio G. Botelho, da Voxline Contact
Center - Existe uma conta, muito difícil de
fazer, mesmo trabalhando com segmentação,
mas que talvez seja a resposta para saber se
o marketing de relacionamento traz um re-
sultado: é o ciclo de vida dos clientes. Pou-
cas empresas têm essa fórmula de controle ou
de acompanhamento.

Giancarlo N. Berry, da Accenture - Você tem
histórico, mas não tem as ações com as quais
aprender. As empresas repetem as ações de dez
anos atrás porque não têm histórico, ou seja, não
sabem se suas ações deram resultado.

Giancarlo N. Berry, da Accenture - O que nós
estamos discutindo é o marketing que tem de ser
mais técnico. Tem de ter foco. A estratégia cor-
porativa de que ter uma visão de medição de
resultados mais eficiente. Esse é o conceito que

está por trás. Na verdade, TI entra para facilitar,
para ajudar, nada mais do que isso.

Marcelo Bizzi, da Altitude - Do ponto de vista
do fornecedor de tecnologia, não tem graça
vender um equipamento, um software, uma
máquina e não ver que o cliente irá usar aquilo
para benefício da empresa, crescendo e cons-
truindo o ambiente com o produto que você ofe-
rece como uma solução. Particularmente, me in-
comoda muito oferecer uma proposta, vender,
dar as costas e não ver o resultado final do que
está acontecendo.

Valéria Chrysostomo Deo, do Abbott
Laboratórios do Brasil - Há um ano, o Abbott
conseguiu trazer uma frente de trabalho para
implementar o projeto de mapeamento de pro-
cesso focado no cliente e em melhorar toda a
cadeia produtiva. O que aconteceu? Em março
foi finalizado a implantação e no mês seguinte
já haviam resultados para a área de pedidos, por
exemplo. Foi possível disponibilizar para a força
de vendas todo o estoque da companhia. Via
sistema, acessamos on-line o estoque. Coisas co-
mo "vou prometer e não vou entregar", não po-
dem acontecer mais. O segredo, na minha opi-
nião, é a empresa conseguir trabalhar com par-
ceiros internos.

Giancarlo N. Berry, da Accenture - É essa
combinação integrada que ultrapassa a área
de negócios.

Rosilene Cantor Cono, da TAM - TI é um par-
ceiro e não um sistema.

Roberto Meir, publisher da Padrão Editorial - E
quanto mais pessoas você tiver aliadas a esse
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