
Como fazer o
cliente voltar
A rede de farmácias Droga Raia mostra que
é possível transformar o CRM em resultado

Robson Viturino

OPRESIDENTE MUNDIAL DA ORACLE,
Larry Ellison, anunciou dias atrás
a compra da americana Siebel por

6 bilhões de dólares, numa clara aposta
nos sistemas usados para analisar e prever
o comportamento dos consumidores, co-
nhecidos pela sigla CRM — a especiali-
dade da Siebel. O anúncio chacoalhou um
mercado abalado pela percepção de que
tais sistemas sempre trouxeram mais pro-
messa que realidade. Implementá-los com
sucesso é um desafio, mas é possível fa-
zê-lo sem muitos percalços nem contra-
tos milionários, como mostra o caso da
Droga Raia, uma centenária rede de far-
mácias de São Paulo. Pergunte ao geren-
te de uma das 135 lojas quanto um clien-
te gastou no último mês e ele terá a res-
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posta na ponta da língua. Também saberá
dizer se a última compra foi maior ou me-
nor que no mês anterior e prever em quan-
to tempo o cliente voltará. Com essas in-
formações, os funcionários da rede
podem administrar mais facilmen-
te a relação com o mercado.

O CRM da Droga Raia foi de-
senvolvido internamente, sem in-
vestimentos exorbitan-
tes. O ponto de parti-
da foi o programa
de cartões de fide-
lidade, criado há 18
anos. "A experiência

EIlison, da Oracle:
mercado aquecido

permitiu que o CRM chegasse rápido a to-
das as pontas da empresa", diz Eugênio De
Zagottis, vice-presidente comercial da re-
de. A capacidade de segmentar o atendi-
mento ao cliente faz do CRM da Droga
Raia uma exceção. "A empresa foi hábil
em segmentar e sofisticarei atendimento",
diz o consultor Giancarlo Berry, da Accen-
ture. Boa parte das empresas que adotaram
esse tipo de software descobriu que não
bastava ter o programa de computador. Ti-
veram de gastar mais dinheiro para con-
tratar consultores e treinar funcionários.
Na Droga Raia, isso não foi necessário. O
sistema se tornou o centro de decisão da
empresa. Com os dados dos clientes mais
rentáveis no computador, se um cliente as-
síduo desaparece ou se outro diminui o va-
lor da compra, o sistema dá o alerta. O ge-
rente da loja é. então, acionado e liga pes-

soalmente para a casa do consumidor a
fim de detectar se há algum problema.
"Isso tem mais efeito que o envio in-
discriminado de malas diretas a todos
e custa muito menos", diz a diretora

de marketing Cristiana Pipponzi. Ho-
je, o l ,5 milhão de usuários ativos

do cartão respondem por
80% do faturamento anual
de 555 milhões de reais.
Para este ano, a Droga
Raia espera aumentar as
vendas em 20% e prevê
abrir 12 novas lojas.
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